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Nota previa

Un ano máis, e van xa vinte e tres, achegamos a todas aquelas persoas interesadas en
coñecer como se desenvolveu a literatura galega en Galicia e fóra dela, o Informe de
literatura correspondente ao ano 2017. Este proxecto supón o primeiro observatorio
literario galego con características que van máis alá dunha base bibliográfica, xa que
non só achega a creación senón tamén a recepción de todo tipo de obras literarias, así
como doutros elementos sistémicos, acompañados todos eles dunha descrición do seu
contido e mesmo da súa historia cando se trata de revistas e premios. O Informe
poderase consultar na web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades (http://www.cirp.es) na sección de recursos en liña, en formato PDF, onde
ademais se poden encontrar todos os publicados 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 en
soporte impreso durante o ano 2017 nas súas máis diversas manifestacións:
monografías, libros colectivos, revistas, xornais, etc. Así, sobre cada unha destas
publicacións rexistradas ofrecemos un comentario descritivo, non valorativo nin crítico,
tanto dos libros relacionados coa literatura que viron a luz ao longo do ano 2017 (e tan
só deses) coma das recensións que sobre eles apareceron nas revistas e xornais durante
ese mesmo período de tempo. A finalidade destas explicacións é a de informar o
lectorado do contido das diferentes publicacións, sen entrar en análises minuciosas,
posto que sería de todo imposíbel, nin en excesivos tecnicismos que puidesen
obstaculizar a comprensión a un lectorado non suficientemente especializado.
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 algunha alusión ou información
secundaria respecto do obxecto principal do escrito (artigos de opinión, entrevistas...),
ou simples nótulas que non alcanzan o rango de recensións nin de análises críticas con
pronunciamentos valorativos de interese, na maioría dos casos. Non obstante, se
decidimos mantelas débese á consideración da información colateral valedoira que
proporcionan, cando menos, para sabermos o grao relativo de atención que prestan ao

ámbito literario, en xeral, os diferentes xornais consultados, elemento que se reflicte
elocuentemente nos gráficos estatísticos que presentamos.
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,
tamén dende a edición galega.
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, Peonza, Revista de poética medieval, REEL
(Revista 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 dunha grande cantidade de publicacións por parte
de centros de ensino, agrupacións e asociacións culturais e outros centros, de dentro e
fóra de Galicia, que poden ter interese para os nosos fins pero que non nos foron
accesíbeis na súa maior parte. Neste sentido queremos manifestar a nosa vontade de
apertura e o noso interese cara 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 dedicado ás Revistas (IX), no que se fai unha biografía da publicación e
non dos traballos que contén, a non ser as achegas de creación, só biografaremos
aquelas que teñen ISSN, as demais que chegan ás nosas mans, como xa dixemos, serán
descritas por medio dos seus traballos no apartado “Publicacións en Revistas”. Os
anuarios que non teñan ISSN e si ISBN serán descritos como monografías (V.1),
sección onde tamén 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, Carlos Casares. Entre outras
razóns, esa decisión serviunos para que a bibliografía que se produciu no ano 2017
sobre esta figura non repercutise, desvirtuándoos, nos parámetros relativos ao reconto
estatístico da produción literaria total do ano.
Doutra banda, o lectorado apreciará que a Literatura Infantil e Xuvenil é obxecto, así
mesmo, de atención diferenciada (VII) respecto da que podemos denominar
institucionalizada ou dirixida a público adulto. Incorporamos a este apartado a sección
denominada “Cómic” polas súas características gráficas e narrativas, aínda que somos
conscientes de que existen distintos tipos de cómic, con intencións diferentes e
lectorado non infantil e xuvenil. Polo mesmo motivo, coidamos que os traballos
rexistrados sobre a Literatura de Transmisión Oral, pola especial metodoloxía que o
obxecto de estudo impón, debían considerarse á parte (VIII), tal e como se fai coa
Literatura Medieval (XI), por constituír un corpus con perfil de seu practicamente xa
pechado, e dispoñer, así mesmo, dunha metodoloxía de investigación ben diferenciada
respecto do resto da literatura.
Para unha mellor matización na análise dos aspectos que definen o sistema literario
galego seguimos a consignar a porcentaxe de obras que se beneficiaron dunha
subvención pública para a súa edición (marcadas no texto con §), así como a das que
foron directamente editadas por institucións oficiais, xa sexan de ámbito local,
provincial ou autonómico (marcadas no texto con w), para contribuír a unha mellor
interpretación da realidade cultural galega.
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 nalgún aspecto puntual, como é o
caso de Eulalia Agrelo-Costas, Mónica Álvarez Pérez, César Camoira Vega, Xosé
Carlos Carracedo Porto, Andrea Castro García, Nuria Castelo Pérez, Erea Fabeiro Rey,
Clara García Vila e Isabel Mociño González.
Blanca-Ana Roig e Marta Neira

Informe de Literatura 2017

I. NARRATIVA
I. 1. NARRADORES GALEGOS
Alonso, Miguel, Caso Quintana, Vigo: Belagua, 2017, 223 pp. (ISBN: 978-84-9417518-3).
Alonso Miguel (Ferrol, 1984) conforma unha historia de misterio e intriga sobre as
vivencias de Sara Porto, unha moza ansiosa por comezar a súa vida universitaria en
Santiago de Compostela para así deixar atrás os problemas do instituto. Sara é unha rapaza
soñadora que quere ampliar o seu horizonte matriculándose en Psicoloxía, sendo unha
oportunidade para coñecer novos amigos, saír de festa e sobre todo converterse nunha
rapaza independente, lonxe do xugo dos seus protectores pais. Pero co comezo das clases,
dáse conta de que non todo serán alegrías pois os secretos afogan nos corredores da
facultade, ao descubrir que unha persoa foi asasinada no propio centro. Contará coa axuda
de Laura Mariño, a súa compañeira de cuarto na residencia universitaria, a cal destaca
pola súa intelixencia e a súa estraña forma de ver a vida. Laura fora amiga súa sendo as
dúas unhas nenas, pero perdéranse a pista e agora a vida vólveas reunir para afrontar un
futuro común: a investigación secreta para desenmascarar ao asasino do profesor. Deste
modo, a novela adquire tintes detectivescos unidos ao humor e á ironía. Tamén se darán
conta do perigo no que se atopan ao recibir notas ameazantes pedíndolles que abandonen
a investigación ou sufrirán as consecuencias. O corpo que se atopa é o do profesor Marcos
Quintana. O volume estrutúrase baixo o punto de vista de Sara, a narradora, sendo a
primeira parte o retrato dos acontecementos que relata xa como pasados e que irá
amosando o acontecido nos vindeiros días logo de atopar o corpo. Na segunda parte,
retrátase o caso, comezando dende os primeiros días na Universidade até a resolución do
asasinato.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Después daré un gritoʼ ya es mío”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 16 maio 2017, pp. 86-87.
Salienta, entre outras actividades, a presentación desta primeira novela de Miguel Alonso
na librería Miranda.
- Lourdes Varela, “Miguel Alonso. ʻQuería que O caso Quintana fose unha novela
feminista”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, 11 maio 2017, p. V/ La Opinión, “Saberes”,
n.º 584, 24 xuño 2017, p. 11, “Entrevista”.
Entrevístase a Miguel Alonso, co gallo do seu debut na narrativa con esta novela negra,
que naceu como homenaxe ás súas autoras de referencia. Cita a Agatha Christie e Conan
Doyle e afirma que se trata dunha novela feminina e feminista polo feito de estar
protagonizada por dúas rapazas seguras de si mesmas e decididas, estudantes de
Psicoloxía. Comenta que é licenciado en Psicoloxía, mais que decidiu afastarse da
universidade e da investigación por decepcións co sistema; e que agora a música é a súa
primeira ocupación laboral. Engade que a obra tamén deixa ver as complexidades do
sistema universitario. Sobre o seu labor literario, comenta que comezou na poesía e que
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volverá a ela. Considera que hai poesía nas letras das cancións e cita como exemplo a
Bob Dylan. Engade que o seu próximo traballo musical consiste en musicar poetas
galegos como Iolanda Aldrei, Ramiro Vidal, Toño Núñez ou Miguel Ángel Alonso Diz.
Afirma que entre escribir unha novela e preparar un disco hai cousas en común como o
pulso creativo, mais que tamén hai diferenzas pois considera que a creación dunha novela
é un procedemento máis solitario. Engade que na actualidade está preparando outra
novela coa mesma protagonista, Laura Mariño.

Balboa Toba, Antonio J., Relatos dunha vila mariñeira, limiar Xosé Ramón Freixiero,
Mato, Silleda: Edicións Fervenza, marzo 2017, 98 pp. (ISBN: 978-84-946015-9-0).
Antonio J. Balboa Toba (Muxía, 1944) recolle vinte e tres relatos nos que a terra de Muxía
é absoluta protagonista, fiando as historias unha por unha. Tamén a vida e o labor dos
mariñeiros son fundamentais no desenvolvemento da trama, xunto cos costumes propios
de Galicia, lendas míticas, o retrato da infancia, o sacrificio dos traballadores para manter
as súas familias, a bondade e nobreza das xentes da vila etc. A obra comeza cunha
dedicatoria ao avó do escritor (Gonzalo López Abente) e ao seu antepasado (Eduardo
Pondal Abente), conta tamén co limiar de Xosé Ramón Freixeiro Mato (pp. 7-10). “A
Lupa” (pp. 13-23) é o primeiro relato do libro, céntrase na personalidade de Don
Indalecio, un vello aburrido que decide mercar unha lupa para reordenar a súa colección
de selos e remata tendo unha conversa mística con Sócrates, a imaxe dunha das estampas.
“O rapaz que falaba coas pedras” (pp. 24-27) recolle a historia de Pedriño, un neno mudo
que sofre de melancolía por non ter ninguén con quen falar, así que San Pedro faille o
milagre de poder comunicarse coas pedras. “Pepiño” (p. 28) alaba a Pepiño, un antigo
amigo da infancia tan xeneroso coma bondadoso. “O aviador” (pp. 29-32) é a historia de
Manoel e Carmen, un matrimonio que decide construír un avión e no despegue o aparato
cae na leira. Manoel pasa a ser coñecido coma o Saltón. “O Maduro” (pp. 33-34) era un
home que lles gastaba bromas ás freguesas até que un día cre que unha pantasma o
perseguía e cae morto ao instante. “O dentes de Buxo” (pp. 35-36) céntrase en Maruxa,
unha muller que necesita unha dentadura e, por non gastar moito, lla encarga a un
carpinteiro. Finalmente, vai ao dentista por unha nova, xa que lle produce unha gran
infección. “O Migiño” (pp. 37-38) narra a morte do neno. “A Grixoa” (p. 39) conta a
lenda dunha adiviña. “O Sr. Faustino do Caganelo” (pp. 40-41) era un home que tocaba a
gaita con mestría. “O Sr. Tribulín Vello” (p. 44) era un home que sempre contaba chistes
graciosos. “Un soldado moi fachendoso” (pp. 45-65) é a historia de amor do soldado
Felipe e Margarita. “O Alquimista” (pp. 70-83) narra a historia de Xan quen está decidido
a atopar a clave da alquimia para converterse nun home rico. “O frade e o paxaro” (p. 88)
relata un encontro místico entre un frade e un xílgaro. “Marcelino ‘O Pulga” (pp. 89-91
pp.) era un experto pescador e tamén o encargado da maquinaria do cinema. “Manolo ‘O
Muxaxo” (p. 94) era un portugués moi enxeñoso que vivía na vila de Muxía. Outros
relatos son: “O Violinista” (p. 42), “Un home, forofo do Real Madrid” (p. 43), “Touros
no cabo da vila” (pp. 66-67), “O Sr. Cartamil” (pp. 68-69), “O mestre Sixto Fernández”
(pp. 84-85), “A sala do Perello” (p. 86), “Dúo en Muxía” (p. 87) e “O Pelilla” (pp. 9293).

Blanco, Alberto, O Códice esmeralda, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa,
nº. 407, marzo 2017, 424 pp. (ISBN: 978-84-9121-159-4).
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Alberte Blanco (Vilaboa, 1951) válese da historia e do misterio que envolve o pasado para
a elaboración desta novela sobre a aparición dun manuscrito familiar no século XVIII,
que será unha peza clave no coñecemento de novos datos sobre a batalla naval de Rande.
Protagoniza a trama Xacobe, descubridor do arquivo, quen relata as vivencias do seu
antepasado Xan Bieito, un mariñeiro pertencente ao grupo da Nova España. O misterio
que envolve a este documento aumenta coa nova da existencia dun tesouro secreto baixo
a protección dun enigma que unicamente poderán resolver os sucesores do mariñeiro. Co
devir dos acontecementos, Xacobe comeza a sufrir unha especie de soños premonitorios
que enlazan coa súa realidade e que o levarán a mergullarse na aventura da resolución
deste enigma, poñendo en dúbida todo o que se sabía do seu antecesor. Remata poñendo
en claro que o segredo é en realidade un códice maia que sementará a aventura por toda
a Ría de Vigo en busca do tesouro, que Xacobe investigará coa axuda do seu amigo Elphi.
A estrutura da obra obedece a tres apartados, a modo de tres volumes breves diferenciados
entre si. Na primeira parte, o protagonismo recae na aparición do manuscrito e no comezo
da historia de Xan Bieito e Camille. Xa na segunda parte, a historia sitúase na Ría de
Vigo, centrada na vida dos pescadores a principios do século XIX e protagonízaa Xan
Branco, fillo de Xan Bieito, quen acode ao rescate da súa muller Andrea, secuestrada por
Portela. Para rematar, na terceira parte o protagonismo recae en Xacobe onde destaca o
misterio dos soños que sufre os cales lle levan a atopar o tesouro na Illa de San Simón,
que resulta ser un antigo códice maia, o chamado “Códice Esmeralda” que é a fonte da
ansiada eterna xuventude.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Historia e fabulación”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 629, “Libros”, 1 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 581, “Letras galegas”,
3 xuño 2017, p. 10.
Describe a novela como unha obra histórica que mestura relatos e episodios de grande
proxección, como a batalla de Rande, e outros de menor, como a recreación da vida dos
mariñeiros galegos na primeira metade do século XIX, e unha fabulación de intriga e
misterio nos primeiros anos do século XX. Indica que a obra está dividida en tres historias
entrelazadas por un personaxe, Xan Bieito. A continuación, achega un breve resumo de
cada historia e pecha afirmando que a novela se converte nunha serie de acontecementos
pouco críbeis, mais salienta o coñecemento que o autor ten do marco espacial da ría de
Vigo.
Referencias varias:
- X. L. C., “Alberto Blanco. ʻA adicación á política non é compatible co exercicio dunha
literatura pensada”, La Región, “Monterrei”, 11 marzo 2017, p. 22.
Entrevístase a Alberte Blanco Casal (Vilaboa, 1951) co gallo da publicación desta obra e
comenta que a súa actividade política non é compatíbel co exercicio literario pola falta de
tranquilidade para escribir. Sobre a novela, afirma que está ambientada a principios do
século XVIII, no ano 1702, batalla de Rande, e que son tres historias entrelazadas que se
poden tamén ler por separado. Engade que a obra arrinca co achado dun manuscrito
familiar que embarca a Xacobe, o protagonista, nunha investigación; pois, Xan Bieito, un
antepasado seu, fora grumete na frota de Nova España. Tamén dá conta do cultivo doutros
xéneros, como o ensaio sobre o camiño de ferro na comarca ou sobre o monte galego.
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Comenta que xa ten preparados novos traballos, unha novela rematada e un libro que terá
como núcleo o colexio dos Xesuítas no castelo de Monterrei.
- R. L., “O Códice esmeralda”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 73, 19 marzo 2017, p. 6.
Comenta que é unha novela de intriga que se achega á historia da batalla de Rande. Indica
que a través do achado dun manuscrito antigo familiar o protagonista, Xacobe, decide
investigar até chegar a un antepasado seu que fora grumete na batalla de Rande.
- Lourdes Varela, “Alberto Blanco. ʻSempre sentín a historia da batalla de Rande moi
preto de min”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 619, 23 marzo 2017, p. V/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 572, 25 marzo 2017, p. 11, “Entrevista”.
Entrevístase a Alberte Blanco co gallo desta publicación quen comenta que a súa obra é
unha das escasas pezas que teñen como marco histórico a batalla de Rande e que elixiu
este escenario por tres razóns: por estar cerca do seu lugar de nacemento, porque foi
testemuña das andanzas do cazatesouros Sténuit e porque unha das primeiras novelas que
leu foi Vinte mil leguas… Blanco afirma que para documentarse utilizou un libro de Juega
Puig, mais que tamén visitou o Arquivo Xeral de Indias. Engade que un personaxe da
novela, Xan Bieito, leva o nome dun devanceiro del de finais do século XVIII e que a súa
técnica na escrita consiste en ir tecendo pequenas tramas converxentes, de xeito
progresivo, con analepses. Sobre as influencias literarias, destaca autores como Jules
Verne, Robert L. Stevenson, Scott, Victor Hugo, Alexandre Dumas e outros autores
anglosaxóns e franceses do século XIX e XX, e posteriormente H. P. Lovecraft, Umberto
Eco, Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco Amor e Ánxel Fole, entre outros.
- X. L. C., “A praza da Mercé será o epicentro dentro Lázaro”, La Región, “Monterrei”,
24 marzo 2017, p. 24.
Dáse conta da programación dentro da Feira do Lázaro, en Verín, onde se indica que
contarán con diversas presentacións de autores, entre eles, Alberte Blanco con O Códice
esmeralda.
- Manuel Bragado, “Vigo literario”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 28
marzo 2017, p. 24.
Coméntase que é unha novela de intriga que afonda nun dos episodios históricos claves
do Vigo metropolitano, tema que xa fora abordado polo cronista Avelino Rodríguez Elías
en La escuadra de plata (1935), reeditado en facsímile polo Instituto de Estudios
Vigueses en 1994, e “con gran éxito” por Pedro Feijoo n’Os fillos do mar (Xerais, 2012).
Afírmase que Blanco e Feijoo escolleron a ría de Vigo para localizar as súas novelas, un
recurso que empregara xa de forma pioneira María Xosé Queizán en Amor de tango
(1992) e que máis recentemente foi usado por Domingo Villar n’Os ollos de auga (2006),
Jaureguizar en Amor de serea (2013), Francisco Castro en Tes ata as dez (2014), Fran P.
Lorenzo en Cabalos e lobos (2015) ou Ledicia Costas en Jules Verne e a vida secreta das
mulleres planta (2016). Coméntase que Vigo se funda na literatura no século XII con
Martín Códax e o “Pergamiño Vindel”. Engádese que foi a cidade onde Rosalía de Castro
publicou Cantares gallegos (1863), editado por Xoán Compañel, que marca o inicio de
Vigo como cidade editorial e que a partir de 1940 recuperarían editores vigueses como
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Eugenio Barrientos na editorial Cíes, Francisco Fernández del Riego e Xosé María
Álvarez Blázquez. Afírmase que tamén é cidade literaria porque nela viviron escritores
como Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Agustín Fernández Paz, Xela Arias e
Ramiro Fonte, e porque en Vigo continúan María Xosé Queizán, Xohana Torres, Xesús
Alonso Montero e Xosé Luís Méndez Ferrín. Critícase que o concello non apoie
iniciativas como o Festival Kerouac de performance e poesía, aínda despois da
desaparición do Premio internacional de poesía Celso Emilio Ferreiro.
- M. Nespereira, “La cartera vuelve a abrirse ante el libro”, ABC, “Galicia”, 2 maio 2017,
p. 65.
Con motivo da Feira do Libro de Santiago, apunta os éxitos de vendas e nomea alguna
das novidades, entre elas esta novela ambientada en Vigo.
- Ana Baena, “Alberte Blanco. ʻMedrei en Cobres, vin dende pequeno atracar os barcos
aos mergulladores de Rande”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Feira do Libro”, 6 xullo 2017,
p. 10.
Faise eco da presentación desta obra e recolle unha entrevista a Alberte Blanco na que fai
unha análise temática vinculada coa batalla de Rande e coa propia ría.
- Cuca M. Gómez, “Noches de desenfreno”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 16 decembro 2017, pp. 70-71.
Dá conta da presentación deste libro de Alberte Blanco, finalista do Premio Xerais.
Apunta que a cerimonia estivo organizada polo colectivo Maio Longo e que contou coa
presenza de Anxo González Blanco.

Blanco, Concha, O medo é libre, Ferrol: Edicións Embora, col. Narrativa galega, 2017,
67 pp. (ISBN: 978-84-16456-52-9).
Concha Blanco (Lires, Cee, 1950) propón neste volume quince relatos curtos que teñen
como eixo temático o desasosego, o medo e a intriga, cunha narrativa que bebe da
tradición oral galega. Abre coa dedicatoria: “Para as alumnas e os alumnos / que tiven nas
aulas ao longo / dos meus corenta anos de docencia, / de quen eu tamén puiden aprender”.
Os relatos que insire por orde son: “Temor e atracción”, “Na vivenda da cidade”, “O
cuarto escuro”, “No velorio”, “Nin que fose un misterio”, “Un acompañante estraño”, “A
sombra”, “A casa do vento”, “O coleccionista”, “A luz”, “A derradeira ollada”, “No
cemiterio”, “Número trece”, “A casa do avó” e “O cruceiro”. A través destas narrativas,
que se moven entre as tres e as catro páxinas de extensión, desenvólvense historias sobre
vampiros, pantasmas, meigallos e lobishomes, mortos con débedas que chaman na
procura de paz e descanso, a morte que chega para levar alguén da familia ou segredos
familiares que se levan á tumba, entre outros. Os relatos parten de escenas da vida cotiá,
relacionadas co ámbito doméstico, até que no seu decorrer se van mesturando co mundo
do fantástico e o medo subxectivo. Mediante un narrador en terceira persoa, Blanco
mantén en cada relato un ritmo fluído ao tempo que logra crear un ambiente cargado de
intriga e suspense dende o inicio do relato até o seu desenlace final. Durante o
desenvolvemento do nó da historia é onde a autora comprime a acción e crea a intriga, a
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través de xiros narrativos, que desemboca nas máis das veces nun final inesperado e
intenso.
Referencias varias:
- J. M. R., “Concha Blanco estréase no terror con ʻO medo é libre”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 26 setembro 2017, p. 29.
Indica que Concha Blanco acaba de publicar este conxunto de relatos de medo, terror e
intriga, un xénero que a atrae dende pequena.

Bouzas Collazo, Eliana, Travesía Cebola. Diario dunha aprendizaxe, pról. Mercedes
Vidal, Silleda: Edicións Fervenza, febreiro 2017, 61 pp. (ISBN: 978-84-946015-3-8).
Eliana Bouzas Collazo (Valga, Pontevedra, 1977) presenta un conxunto de catorce textos
con título nos que reflexiona sobre os sentimentos, o corpo e a mente, as emocións, as
dificultades do paso da nenez á adultez, os medos, a autoestima, a dor, as crenzas etc.
Estes textos están antecedidos por un “Prólogo”, asinado por Mercedes Vidal, no que fala
da ira, do enfado, do medo e da culpa, e conta con ilustracións en cor a cargo de Javier
César Niño (Valladolid, 1974). Os títulos dos textos son: “O meu cerebro e eu”,
“Compañeiros de viaxe”, “O eu e o outro eu”, “Saboteador”, “Corpos”, “Ancoraxes”,
“Emocións agochadas”, “Verbas”, “Afectos compartidos”, “Individuos tóxicos”,
“Ciclos”, “A árbore da felicidade” que asemade inclúe tres poemas, “Preguntas e
respostas” e finalmente “Consciencia”.
Referencias varias:
- Carlota Solarat, “Eliana Bouzas. ʻDeixo que as historias tomen forma na miña cabeza e
despois escríboas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, 5 xullo 2017, p. 57.
Entrevístase a autora Eliana Bouzas con motivo da presentación deste seu primeiro libro,
unha proposta biográfica que nace das súas emocións e vivencias. Comenta que a idea
xurdiu da necesidade de entenderse e comprenderse, animada por Mercedes, “coach” e
autora do prólogo. Sobre o proceso creativo, afirma que escribe os relatos no día, mais
que non emprega ningún método. Engade que o nome do título, tirado dun dos relatos,
“Travesía cebola”, está inspirado nunha canción de Sabina, “Calle Melancolía”. Comenta
que conta con ilustracións de Javier César Niño, que lle achegan viveza, forza e novos
significados e indica que para a difusión emprega as redes sociais e que tivo unha
estupenda acollida.

Cabaleiro, Ana, Sapos e sereas, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, nº 357, febreiro
2017, 96 pp. (ISBN: 978-84-9151-035-2).
Ana Cabaleiro (Saídres, 1974) ofrece unha serie de relatos curtos onde as protagonistas
son as diferentes historias humanas e máxicas que se presentan. O volume divídese en
cinco epígrafes, sendo o primeiro “Crónica do poema estragado” (pp. 9-22), o cal é
introducido por unha pasaxe da Biblia. O primeiro relato sitúase no Nadal, na chegada
dos Reis Magos ao pobo para repartir os pertinentes agasallos aos nenos. Os Reis son os
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encargados de entregarlle un sobre a Aurora de parte do seu marido Xosé. Este sobre
oculta unha viaxe para solucionar os seus problemas maritais, pero Xosé toma unha foto
e os cabalos alborótanse e o agasallo remata na neve, mollado e inútil. O segundo epígrafe
leva o nome de “A noite que o Lobo Feroz coñeceu a Groucho Marx” (pp. 23-33), relato
que aparece introducido por unha cita do conto da Carapuchiña Vermella, presentando
unha nova visión onde o Lobo Feroz é o protagonista que leva unha cesta cargada con
‘fariña’ para a súa avoa, dona dun club chamado o Boneco Brincador. Alí coñece a
Groucho Marx e engánao dicíndolle que acuda a unha casa onde vive unha viúva rica coa
que poderá casar. Métese na cama e aparece o Lobo Feroz e ambos manteñen relacións
sexuais. O terceiro epígrafe, “Un mal paso” (pp. 35-55), narra a historia dunha parella,
Xurxo e Helena. Xurxo comeza a desequilibrarse e a insultar gravemente á súa moza,
causando que Helena se afaste del, pero este non se dá por vencido e vólvese un acosador
seguíndoa, quedando coas súas amigas ou mandándolle todos os días as peores flores que
teñan na floristaría. Un día, Helena présa do pánico tíralle o teléfono á cara e el esaxera a
ferida para logo denunciala por maltrato. O relato remata co consello da policía pedíndolle
que busque un avogado pois ninguén cre nela. O cuarto epígrafe é o que dá nome ao
volume, “Sapos e sereas” (pp. 57-81), último relato que conta a historia do desterro da
Serea Moira a causa dos varios afundimentos de navíos que provocou, sendo expulsada
das da súa estirpe por estes crimes, debido á morte da súa namorada, a Serea Virxinia,
quen ansiaba converterse en humana para ligar o seu destino cun home mortal, Pedro
Ranilla. A súa estirpe tan só quería que casase cunha serea para acadar maior posición
social e aparecer no escudo de armas da familia. Cando Serea Virxinia renuncia á
eternidade é encerrada por mor das súas diferenzas, non pode falar nin comprende o
mundo no que agora vive e, logo de dar a luz ao seu fillo, Pedro expúlsaa do fogar e
abandónaa nunha taberna onde os homes se aproveitan dela. Pouco despois aparece morta
na praia e Serea Moira víngase de toda a caste dos Ranilla. Un día atópase con Roi Ranilla,
ao que atrae até as profundidades xunto con catro amigos, pero tan só eles volven á
superficie. A historia remata co epitafio de que Serea Moira mañá será humana, quizais
para así vingarse amplamente de todos os Ranilla ou porque secretamente ela tamén
desexaba ser humana. Péchase cun epílogo (pp. 83-89) no que se elabora un discurso en
prol do feminismo, tomando como exemplos a Eva, Xudit e María Magdalena,
elevándoas á categoría de heroínas aínda cando na historia pasaron coma figuras
negativas e silenciadas. Critica tamén os contos de fadas que todas as nenas saben de
memoria, os cales amosan os ideais equivocados.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Sapos sen final feliz”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
“Rue Saint - Antoine n.º 170”, 13 marzo 2017, p. 7.
Coméntase que se trata dunha estrea literaria escrita dende o compromiso e a través dunha
mirada anovada para romper certos clixés, dende o irreal até o acontecer do diario.
Engádese que a obra parte dun imaxinario colectivo, como os Reis Magos, o lobo feroz
ou as historias de príncipes, sapos e sereas, mais dándolle unha volta para crear a autora
as súas propias historias. No tocante ás temáticas tratadas, explícase que aparecen as
dúbidas, os erros, os medos e as equivocacións ao tempo que o humor, a ledicia e a
esperanza. Finalízase dando conta do epílogo que pecha o libro.
- Ramón Nicolás, “A razón das cousas que non son porque si”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 21 abril 2017, p. 8.
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Coméntase que se trata dunha “excelente carta de presentación” da autora e que a obra
ben pode ser interpretada como un conxunto de relatos ou unha novela “ao abrazar
internamente liñas argumentais”. Defínese como unha peza que tripa camiños pouco
convencionais, como unha ollada madura e crítica contra estereotipos e clixés, prexuízos
e convencións sociais.
- Montse Pena Presas, “Unha nova voz”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 624,
“Libros”, 27 abril 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 577, “Letras galegas”, 6 maio
2017, p. 10.
Tras apuntar trazos das protagonistas do monllo de relatos, destaca que a escrita de Ana
Cabaleiro posúe un “estilo lixeiro”, pericia na “técnica do relato breve” e é “capaz de
deitar pequenas pegadas que, as máis das veces, nos conducen cara un final inesperado
que busca facernos reflexionar”. Comenta que abunda a “recorrencia a personaxes da
cultural popular de tradición case universal” e indica que esta estratexia bebe da escrita
feminista que, “dende a década dos setenta do século XX”, apostou por “trocar as
narracións populares a partir de cambios substanciais no seu desenvolvemento,
reescribíndoas dende a perspectiva das outras e pensando especialmente no público
infantil”, como acontece con O rei da nada e outros contos (1986), de Sabela Álvarez
Núñez e Vermella con lobos (2004), de Carmen Blanco, para o público adulto. Lamenta
que só estea composta por catro contos, xa que “parece que a lectura fica na tensión de
querer continuar”, que “non haxa ningún elemento que os cinga” e que o epílogo, “a pesar
de estar ben traído, acaba suxerindo ao lectorado que ha de pensar e que ha de pasar. Non
era necesario: as páxinas anteriores, ben escritas e ben trabadas, xa nolo fixeran saber”.
- Vicente Araguas, “Os contos ao revés”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 990/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 990, “máis Libros”, 2
xullo 2017, p. 32.
Realiza unha crítica da literatura infantil chamada “edulcorada”. Dá conta da publicación
desta obra e comenta que a autora bota man dos contos tradicionais para darlle unha volta
á historia, facendo que o maltrato presunto non sexa tal, vencellando os contos populares,
historias coma as dos irmáns Grimm, Perrault, ou incluso da Biblia. Péchase cunha
recomendación da autora e da lectura.
- Armando Requeixo, “Outros sapos, outras sereas”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 991/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
991, “letras Atlánticas”, 9 xullo 2017, p. 30.
Debulla cada un dos relatos do libro e destaca a referencia ao epílogo, que resulta un
relato en si mesmo, e a reivindicación feminista que se deixa ver nalgunhas pasaxes da
obra. Salienta como piares desta obra a “poderosa imaxinación, tempero narrativo,
sensibilidade social e compromiso xenérico”.
- Antía Monteagudo, “Dúas formas de dialogar coa tradición narrativa”, Tempos Novos,
n.º 244, “Protexta” “cultura”, setembro 2017, pp. 86-87.
Apúntase que achega unha revisión da tradición literaria galega e que xira arredor da
simboloxía das figuras femininas. Tamén se destaca a intertextualidade cos contos
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tradicionais, apuntando que aparece revertido o protagonismo dos mesmos dende o punto
de vista narrativo. Destácase que a obra está constituída por catro relatos que se vinculan
no epílogo a través de figuras femininas e achéganse trazos argumentais deles,
relacionando a obra coa produción de Suso de Toro.
Referencias varias:
- C. G., “Ana Cabaleiro presenta o sábado ʻSapos e Sereas”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 9 marzo 2017, p. 35.
Faise eco do debut literario de Ana Cabaleiro con esta obra que presentará en Silleda,
acompañada da concelleira de Cultura e o director de Galaxia.
- S. E., “Ana Cabaleiro presentó su primera novela ʻSapos e Sereas”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 20 marzo 2017, p. 20.
Informa da presentación desta obra que xoga cos estereotipos de xénero na Casa de Xantar
Culler en Silleda.
- Belén López, “Ana Cabaleiro: Escribo dende o femenino e o feminista porque un só
pode escribir dende o que é”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra/Ciudad”, 22 abril 2017,
p. 15.
Con motivo da presentación de Sapos e sereas, realízase unha entrevista á autora na que
describe este conxunto de catro relatos, que se basean en contos tradicionais e que rompen
co imaxinario. Fala do humor que marca o seu estilo e do motivo que a achegou á
literatura.
- Cuca M. Gómez, “Feliz con los pelos de punta”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 27 abril 2017, pp. 78-79.
Entre outras actividades, dá conta da presentación da obra na Casa da Luz a cargo da
autora, o director da editorial Galaxia e o presidente do Ateneo de Pontevedra.
- ARCA, “Ana Cabaleiro cerrará el curso del Club de Lectura”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 20 maio 2017, p. 32.
Anuncia a participación de Ana Cabaleiro no coloquio do curso do Clube de Lectura da
biblioteca municipal Daniel Castelao de Silleda, co seu debut literario, unha obra que se
define como un éxito de vendas.
- Ana Cabaleiro, “Selfie. Ana Cabaleiro”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 25 maio 2017,
p. 10.
Conversa na que a autora fala da recepción e a crítica da súa primeira obra, ademais de
achegar a súa visión sobre a literatura galega, centrándose na perspectiva de xénero.
- C. Neira, “Cita con las letras en Bueu con los escritores Ana Cabaleiro y Pedro Feijoo”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 25 xuño 2017, p. 22.
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Anúnciase a presenza en Bueu de Ana Cabaleiro e Pedro Feijoo presentando as súas obras
Sapos e sereas e Os fillos do lume nos actos organizados pola Librería Miranda e a
Axencia de Lectura de Meiro.
- Ana Cabaleiro, “Nin sapos nin sereas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “novidade”, 31
agosto 2017, p. 7.
Describe como foi o proceso de creación desta obra e das súas impresións, ademais de
incentivar a súa lectura.
- Cuca M. Gómez, “Gran fiesta en O Pontillón do Castro”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 17 setembro 2017, pp. 70-71.
Entre outras actividades, faise eco da presentación desta obra na Libraría Paz de
Pontevedra dentro da iniciativa “Vermú de libros”.

Cajaraville, Héctor, Once portas, Premio Ánxel Fole de Narrativa 2016, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 408, marzo 2017, 103 pp. (ISBN: 978-84-9121-1792).
Esta novela de Héctor Cajaraville (Santiago de Compostela, 1974) consta de once
capítulos, sen título e con numeración romana, antecedidos por un “Prólogo” e finalizado
por un “Epílogo”. No “Prólogo”, o catedrático emérito de Historia Medieval, L.
Harguindey detalla a historia da antiga muralla de Santiago de Compostela e das súas
portas, e explica que en xaneiro de 2013 “chegaron ás miñas mans” varios volumes
anotados polo arqueólogo e historiador Guillerme Cardelle entre os que se atopaba un
opúsculo sobre os misterios do Poxigo do Souto. A partir de aquí, e coa voz narrativa de
Guillerme Cardelle, a novela sitúase nas festas da Ascensión de Santiago de Compostela
en 1929 cando o propio Guillerme Cardelle entra no gabinete dun mago e vidente masai,
chamado Bundamagili, e mais do navegante escocés Phillip, que fai as veces de tradutor.
Dentro do gabinete, o mago masai Bunda cóntalle a Guillerme Cardelle un segredo da
historia de Santiago de Compostela que é pronunciado por Phillip cunha mestura de
portugués e español e que resulta ser: “Tudo misterio desta cidade é once. Once puertas
en muralla, once igrejas en recinto, once caminos por bajo la tierra unen puertas e igrejas
como outeiro de hormigas”. Dende aquí, e co simbolismo do número 11 e mais co seu
carácter sagrado sempre presente, Cardelle investiga sobre a porta da muralla denominada
Poxigo do Souto a cal resulta ser a Porta do Santo, onde están soterradas as verdadeiras
reliquias do Apóstolo Santiago, despois de que o propio Cardelle teña aventuras
fantásticas dentro da Catedral de Santiago e da igrexa da Corticela mediante uns
mecanismos que dan a un túnel. Finalmente, no “Epílogo”, Cardelle explica que cando se
coñeza esta historia el xa estará morto e subliña que o encontro en 1929 co mago Bunda
e mais con Phillip marcaron a súa vida.
Recensións:
- Daniel Asorey Vidal, “A memoria de Compostela”, Grial. Revista Galega de Cultura,
n.º 214, abril, maio, xuño, 2017, pp. 69-70.
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Despois de facer un breve percorrido polos premios obtidos polo autor e sinalalo como
unha voz singular dentro do sistema literario galego, exponse que a novela foi gañadora
do Premio Ánxel Fole de Narración Curta do Concello de Lugo en 2016. Saliéntase a
construción da obra, que acontece nunha barraca da feira da Ascensión en 1929, creando
unha novela histórica cun novo carácter. Indícase o uso dunha narrativa quixotesca, a
través da técnica do manuscrito alleo, para resolver as tramas e subtramas creadas.
Indícase que a capacidade de reinvención do autor e o estilo áxil e coidado son elementos
a ter en conta ao ler esta novela.
- Francisco Martínez Bouzas, “Segredos composteláns”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 632, “Libros”, 22 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 584, “Letras
galegas”, 24 xuño 2017, p. 10.
Comeza afirmando que o autor “irrompeu con paso firma na narrativa galega” e refire
que o galardón que mereceu esta novela, “nos tempos que andamos, non avala nin
certifica unha calidade salientable, porque todo o relacionado co mundo dos galardóns
literarios, multiplicados desde 1975, é moi relativo”. Apunta que se basea no “artificio
que non se fai público ata a morte do seu autor, o mozo Guillerme Cardelle, aínda que
nada se nos di sobre cómo chegou ás mans e ao dominio do escritor” e resume a trama da
historia. Afirma que o lector debe decatarse que a novela, “se ben xurdida dunha
investigación, é un fundido de historia e ficción e non desentoa con tantas hipóteses que
se teñen formulado sobre a orixe dos restos mortais soterrados na cripta da catedral
santiaguesa”. Valora positivamente da escrita de Cajaraville a “arquitectura compositiva
ben construída, unha linguaxe áxil, sen ornatos espurios ou fraseos líricos” e a mestura
da “realidade histórica e fabulación”. Lamenta que “se perde nalgúns enredos
secundarios”, caso da numeroloxía e “en leccións de historia de interese, xaora, de
historiadores da actual capital de Galicia” e considera que sobran, así mesmo, “as esculcas
sobre a antigüidade das igrexas de Santiago, do gusto dos seareiros de lideiras
arquitectónicas, mais pouco atraentes para o lectorado común”. Finaliza afirmando,
respecto ao desenlace, que “é claramente mellorable, xustamente por ser o que o lector
está esperando”.
- Vicente Araguas, “Un xogo histórico”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 997/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 997, “máis Libros”, 20
agosto 2017, p. 32.
Fala da temática da novela, inserida no propio título, que ten que ver coas entradas na
muralla de Santiago de Compostela e refírese a Rosalía de Castro e López Ferreiro.
- Paulo Vilar, “Historia e misterio en Compostela”, Tempos Novos, n.º 245, “Protexta”
“cultura”, outubro 2017, p. 88.
Infórmase que a obra foi galardoada co Premio Ánxel Fole de Narración Curta do
Concello de Lugo no ano 2016 e alúdese a que o autor é o tradutor do libro O gardián
invisible e que a súa produción literaria inclúe obras tamén de Literatura Infantil e
Xuvenil. Apúntase que o tema xira ao redor da relación entre os restos do apóstolo e os
accesos da antiga muralla da cidade que descobre un mozo santiagués a raíz da revelación
dun monarca masai. Sublíñase a pegada historicista, o carácter fantástico, a relevancia do
enigma e do simbolismo, así como o pouso surrealista.
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Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Héctor Cajaraville. ‘Se me din que dúas novelas miñas se parecen,
dedícome a outra cousa”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 618, 16 marzo 2017, p. V/
La Opinión, “Saberes”, n.º 571, 18 marzo 2017, p. 11, “Entrevista”.
Entrevístase a Héctor Cajaraville co gallo da publicación desta novela. Comenta que o
punto de partida para a súa realización foi un libro sobre Santiago de Compostela no
Medievo onde se citaba o nome dun acceso na muralla que se denominaba poxigo do
Souto. Afirma que á diferenza das súas outras novelas, nesta tivo un labor de
documentación máis intenso, xa que pretendía que fose verosímil con datos certos.
Comenta que nun período de menos de seis meses rematou catro novelas, entre as que
están De remate (Xerais, 2015) e Once portas, momento no que non tiña nada publicado.
Sobre o espazo no que se desenvolve a obra, asegura que Compostela non é só un
escenario e si a verdadeira protagonista da historia. Fala da súa incursión na Literatura
Infantil e Xuvenil e do tópico de “xénero menor”. Comenta que Once portas podería ser
considerada unha novela xuvenil polo ton, a trama ou a idade do protagonista. Tamén fala
da súa vertente como tradutor d’O gardián invisible (Xerais, 2013), de Dolores Redondo.
- R. L., “Once portas”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 73, 19
marzo 2017, p. 6.
Achégase de forma sucinta o argumento principal desta novela a cabalo entre o histórico
e o fantástico, unha viaxe a través dos episodios máis sobranceiros de Compostela e unha
homenaxe á propia cidade polos seus símbolos máis universais. Engádese que o autor
gañou con ela o XVIII Certame de Narración Curta Ánxel Fole e que o premio Xerais de
Novela 2015 foi para a súa obra De remate.
- Noelia Gómez, “Once portas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 20 abril 2017, p. 3.
Salienta o ambiente compostelán que enchoupa a narrativa e o carácter que se move entre
o ficcional e o histórico.
- Manuel Rodríguez, “Presentación de dos nuevos libros en el cuarto día de la feira”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 2 maio 2017, p. 21.
Anuncia a presentación desta novela dentro das actividades da Feira do Libro de Santiago.
- Marga Mosteiro, “Xosé Antón Pedreira. ʻMoita xente refúxiase na lectura porque non
hai cartos para viaxar”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”,
2 maio 2017, contracuberta.
Indícase que as feiras do libro serven para coñecer as novidades editoriais e para achegar
o libro ao lector. Fálase do futuro de sector libreiro que se augura negro pola falta de
axudas das administración á cultura. Por último, anúnciase a presentación desta novela
de Héctor Cajaraville.
- Elisa Álvarez, “La Feira do Libro acaba con más ventas y público que en el 2016”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Guía de ocio”, “Letras”, 8 maio 2017,
p. L2.
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Indica que na Feira do Libro de Santiago, entre outras actividades, se presentou esta
novela.
- María L. Viñas, “Héctor Cajaraville. ‘O raro é ver funcionarios que escriban”, El
Progreso,”Vivir”, “Cultura”, “Feira do Libro”, 20 maio 2017, p. 63.
Coméntase esta obra co gallo da súa presentación na Feira do Libro de Lugo. Afírmase
que o autor leva en pouco máis de ano e medio seis libros e numerosos premios, entre
eles o Xerais por De remate (Xerais, 2015) e o Ánxel Fole de Narrativa que concede o
concello de Lugo por Once portas. O autor comenta que esta obra naceu dun traballo de
investigación sobre a cidade compostelá e a muralla que esta tiña, unha trama que comeza
o día da Ascensión do ano 1929 con Guillerme Cardelle como protagonista, un mozo que
entra no gabinete do mago Bunda para ser o depositario dun segredo que mudará a súa
vida. Indica que nunca se atopou cómodo no xornalismo, profesión que tivo durante vinte
anos, e que aproveitou a súa oportunidade na literatura. Engade que lle parece artificial a
división entre literatura e xornalismo e cita que Carlos Casares tiña as dúas facetas,
escritor e colaborador de prensa.

Calveiro, Marcos, O Xardineiro dos ingleses, Premio García Barros, 2017, Vigo:
Editorial Galaxia, col. Literaria, nº 365, outubro 2017, 440 pp. (ISBN: 978-84-9151-0857)
Novela de Marcos Calveiro (Vilagarcía de Arousa, 1968) que mostra os acontecementos
históricos da Vilagarcía de Arousa do século XX, entre a crueza da Guerra Civil e a
posguerra, por medio das aventuras de Delia Cores e a través da pluma do escritor
Modesto Filgueira. Así pois, a obra trata a historia recente de Vilagarcía de Arousa, con
descricións do cotiá na vila, das súas rúas e paraxes por onde transitan diferentes
xeracións, dende o século pasado até reverter na actualidade coa confluencia de dous
tempos narrativos que se intercalan. O primeiro dos tempos sitúa o lectorado a principios
do século vinte, da man de Delia Cores, nun relato en terceira persoa e cun narrador
omnisciente que conta a vida desta moza nacida nunha familia humilde de aldea que se
dedica a vender produtos da terra na praza da vila, lugar no que coñece dous mariñeiros,
un alemán chamado Fritz e outro inglés, James, que mudarán a súa vida. Delia queda
embarazada e ten un fillo de solteira chamado Edelmiro, figura que se presenta como
nexo de unión entre o século pasado e a actualidade, pois é el o “xardineiro dos ingleses”
no Cemiterio dos Ingleses. O segundo dos tempos proxéctase no século XXI da man do
do escritor e investigador Modesto Filgueira, que reflexiona en primeira persoa sobre o
proceso da creación literaria e sobre feitos persoais que envolven as anteriores persoas
protagonistas, mais focalizada na figura de Edelmiro, persoa á que entrevista para coñecer
o segredo que garda a tumba primeira do Cemiterio. A novela preséntase dividida en trece
capítulos, seis deles situados no século pasado (con título: “Arousa bay”, “Operación
Milchfrau”, “Dardanelos”, “Cinza do teu mar”, “Os heroes do Alcázar” e “No día de
hoxe”) e sete na actualidade (enumerados), mais intercalados entre si. No tocante ao
estilo, o autor bota man dunha prosa áxil, marcada por descricións e diálogos curtos,
cunha dose elevada de acción e intriga que vai acompañada por textos xornalísticos que
serven de apoio á hora de achegarse ao realismo histórico. Traballa temáticas como o
amor, a guerra, a amizade, o pasado que sempre regresa, as dualidades entre o ben e o
mal, a riqueza e a pobreza das diferentes capas sociais que partillan un mesmo espazo.
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Así, no decorrer da obra, marcada polas aventuras, a intriga e o fondo histórico da vila,
enlázanse diversos personaxes e microhistorias que teñen un porvir complementario,
como a presenza de espías e armadas na ría de Arousa, de Federico García Lorca, do
pintor Sorolla ou mesmo de Castelao na vila.
Recensións:
- Xosé Castro Ratón, “O sardineiro dos ingleses”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra
ollada”, 14 decembro 2017, p. 6.
Comenta a obra deste autor de Vilagarcía que emprega a súa cidade natal como escenario
do relato situado no século XX. Indica que a obra conta con numerosos detalles como
resultado do labor de investigación e a procura de información, tanto escrita como oral.
Tamén apunta que aparecen diferentes voces narrativas como as de Sorolla ou Lorca e
que o argumento xira ao redor da historia do British Naval Cemintery da cidade, que actúa
como memoria das inxustizas da época.
Referencias varias:
- O. B., “Calveiro lleva a las librerías la Vilagarcía ‘inglesa’ envuelta en un halo de
misterio”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 13 decembro 2017, p. 8.
Comeza indicando que a novela xurdiu dunha nova referida á historia de Ramón Rebolo
e Emérita Mouriño, quen coidaron durante anos do cemiterio inglés
“desinteresadamente”, o que sorprendeu ao autor, quen se autocalifica de “desconfiado
por natureza” e matiza que todos os personaxes son inventados e que si son reais os
escenarios da trama. Nomea espazos de Vilagarcía de Aurosa que sobreviviron ao paso
do tempo, caso da Peixería, a mansión de A Comboa e o Salón García. Aclara que na
novela insírense episodios reais da historia local vilagarcián como “la visita de Sorolla e
la actuación de la compañía de Federico García Lorca” e tamén personaxes reais como
“el exedil de Cultura Xosé Castro Ratón”. Precisa que o proceso creativo desta cuarta
novela para adultos durou seis anos, xa que “foi escrita a saltos, mentres tanto escribía
outras novelas”, segundo aclara o autor. Anuncia un roteiro baseado na novela que se porá
en marcha en primavera, da man da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega e da Editorial Galaxia. Remata lembrando que a novela mereceu o Premio García
Barros, que se lle entregará o venres ao autor.
- Sol Elvira, “Calveiro recolleu onte o García Barros pola novela ‘O xardiñeiro dos
ingleses”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “A Estrada–O Sar”, 16 decembro
2017, p. 36.
Indica que o escritor recibiu o galardón deste premio na Estrada de entre as vinte e unha
obras presentadas.

Caneiro, Mario, Ana e os homes, Cangas do Morrazo: Edicións Barbantesa, decembro
2017, 114 pp. (ISBN: 978-84-945501-0-2).
Novela intimista e reflexiva de Mario Caneiro (Narón, 1969) sobre a maternidade, as
indecisións e o paso á madureza, con Ana e Xan como protagonistas, un matrimonio que
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se atopa ante a cuestión da maternidade, mais con puntos de vista diverxentes, pois ela
quere ter un fillo e el dubida. Ábrese coa dedicatoria: “Para Alba, Román e Samuel./As
miñas certezas”; e a historia encomeza cunha muller viúva quen, nunha arroutada e xusto
despois de enterrar o seu marido, mantén relacións sexuais co sepultureiro que atendía a
inhumación; acontecemento que narra en primeira persoa o sepultureiro, nunha conversa
cun amigo escritor que o escoita. O escritor acaba descubrindo, con sorpresa, que a viúva
é unha antiga compañeira da puberdade, Ana Galicia Carneiro, pola que sentiu algo máis
que afecto, e decide poñerse en contacto con ela para saber da súa historia e dos motivos
que a levaron a realizar o acto. A partir dese momento conflúen capítulos en ton
memorialístico, correos electrónicos confesionais e entrevistas a Ana, momentos que lle
servirán tamén para explicarse e coñecerse a si mesmo no tempo transcorrido na súa vida.
A narración, ambientada na cidade de Santiago de Compostela e con alusións aos espazos
de Bonaval e Mazarelos, presenta unha estrutura recursiva e diarística, coa mestura de
diferentes rexistros estilísticos como conversas, pensamentos e memorias, correos,
alternando os correos electrónicos que Ana Galicia lle envía á súa amiga Natalia con
relatos en primeira persoa de Xan e do amigo escritor co que se reencontra Ana, a
protagonista. Intercálanse capítulos intitulados con dúas fórmulas: “DEIXAR DE SER
NETO (Xan) 1”, “PRIMEIRO CORREO DE ANA A NATALIA”, “DEIXAR DE SER
NETO (Xan) 2”, SEGUNDO CORREO DE ANA A NATALIA” etc., con outros capítulos
sen intitular, nos que se abordan temáticas universais como a amizade, o amor, as
relacións persoais, a familia ou a maternidade.
Recensións:
- Laura Blanco Casás, “En diferentes rexistros”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
618, “Libros”, 16 marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 571, “Letras galegas”,
18 marzo 2017, p. 10.
Indícase que se trata do terceiro título publicado polo autor e dáse conta brevemente dos
dous anteriores. Coméntase que a presente obra é unha novela curta que xira arredor dos
problemas de parella no seu día a día. Engádese que está construída mesturando diferentes
rexistros, textos e narradores. Achégase unha breve aproximación ao argumento principal
e indícase que se trata dunha obra máis complexa que as anteriores, aínda que lixeira.
- Armando Requeixo, “Frecuencia de resonancia”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 975/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
975, “letras Atlánticas”, 19 marzo 2017, p. 32.
Dáse conta das anteriores obras publicadas polo autor e coméntase que este vai
propoñendo unha “literatura máis que interesante”. Achégase un breve resumo do
argumento principal da novela e logo pásase a comentala, salientando que propón unha
reflexión sobre a transcendencia, o sentido e a necesidade da proxenie. Engádese que a
amizade, a familia, os recordos da infancia e adolescencia e as convencións sociais son
outros temas que cruzan a novela. Tamén se fai referencia aos recursos metaliterarios e
dáse conta das citas que pousa o autor nesas páxinas, como Cortázar, Ciorán, Mutis e
Tallón.

Caride, Ramón, Terra queimada, Ferrol: Edicións Embora, col. Narrativa, marzo 2017,
84 pp. (ISBN: 978-84-16456-51-2).
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Ramón Caride Ogando (Cea, Ourense, 1957) presenta neste volume as historias cotiás
dunha serie de personaxes da parroquia de Sande. Para isto, xebra a obra en sete capítulos,
con título, nos que aparecen os comentarios de catro homes (Elixio, o Chavella;
Hermisindo Montes, o Sindo; Vicente Cambedo, o Capador e mais Ramón do Tanxil, o
Tocacollóns) xogando ás cartas na tenda-taberna da Tareixa e tamén traballando como
serranchíns na Touza dos Miranda. Tamén se sabe a intrahistoria de Héctor Alonso,
traballador nun helicóptero contra os incendios, e mais de Sawa, que rescatou Héctor do
Club Colina. Asemade, cóntase a historia de como Alexandre Cabana, alcumado o Sandre
da Chavella, asasina cando era unha crianza ao Meteco, o líder da gavela carlista do
Meteco.
Recensións:
- Mario Regueira, “Crónicas do lume”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 8
xuño 2017, p. 6.
Alude nun primeiro momento á temática rural dentro da literatura, logo pasa a comentar
brevemente algúns aspectos desta obra da que loa o seu estilo e a estrutura narrativa, que
se afasta do foco tradicional cun único protagonista.
- Vicente Araguas, “Arde a terra”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 994/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 994, “máis Libros”, 30
xullo 2017, p. 32.
Comenta que Edicións Embora é actualmente a editora ferrolá máis “indie” e “afouta” do
panorama. Sobre o autor, afirma que é moi dúctil por traballar verso e prosa así como por
transitar por xéneros diversos, dende o thriller á ciencia ficción ou literatura fantástica
dirixida ao público infantil e xuvenil. Da presente obra, comenta que se achega ao xénero
do “far west”, con cousas de película de John Ford, mais sometido a un tratamento
naturalista e co campo galego do século XIX como protagonista. Engade que o cerne da
trama xorde con violencia ao estilo de Zola ou Maupassant, mais ultrapasados polas
técnicas posteriores, que se trata dunha “nouvelle” moi potente e que o autor é un dos
narradores galegos máis afoutados.
Referencias varias:
- Diego Ameixeiras, “O lume que nos extingue”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 almas”, 14 xullo 2017, p. 8.
Comenta que é unha obra onde os lumes son máis que unha traxedia humana e ecolóxica.
Afirma que o autor realiza unha fotografía da Galicia rural, cunha viaxe ao bandoleirismo
do século XIX, nun país que pelexa contra o lume.

Casal, Uxía, Saturno tamén é Deus, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Alcaián,
decembro 2017, 168 pp. (ISBN: 978-84-15699-48-4).
Uxía Casal (Santiago de Compostela, 1957) configura esta recompilación de trece relatos
de diversa índole que teñen como fío condutor a morte, a melancolía, a culpa, o
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arrepentimento polos erros do pasado, o lado escuro da vida e o temor polo descoñecido,
temas tan diversos que se poden atopar na vida diaria e tamén nas lendas populares
galegas. “Accidente” (pp. 9-12) é a historia dun home totalmente deprimido por mor da
soidade na que está sumido. Cando decide ter esperanza e loitar pola vida, esvara no
balcón e cae ao vacío. “O home gris” (pp. 13-19) amosa a complicada situación dun home
que convive cunha muller no seu corpo, identificados coma El e Ela. “Xogo de nenos”
(pp. 21-26) está protagonizada por un grupo de nenos entre os que destaca Gumersindo,
un cativo raro e que sempre amosou un comportamento errático. Remata por ser internado
nun sanatorio mental e cando morre, descobren que a súa actitude fora produto dun xogo
cando eran cativos no que os demais lle meteron unha araña pola orella que finalizou por
reproducirse e comerlle o cerebro completamente. Os amigos non se volven falar debido
ao sentimento de culpa. “O patio de Carmiña” (pp. 27-34) presenta unha atmosfera
paranormal, xa que Carmiña ten as plantas máis fermosas da vila, plantas que alimenta
con seres humanos dotándoas así da capacidade da fala. “O trebón” (pp. 35-42) narra o
asasinato do gato de Hortensia por parte duns convidados con semellanzas demoníacas.
“Ela sempre limpa ben” (pp. 43-48) céntrase na vida dun home que remata sendo engulido
por unha meiga con aparencia humana. “O soño de don Froilán” (pp. 49-57) remite ao
soño que sofre don Froilán, no cal unha serpe o aterroriza. Finalmente remata
converténdose nun ofidio e é asasinado polo seu empregado. “O Silencio” (pp. 59-66) é
un dos relatos máis logrados ao narrar a dor dun pai pola morte da súa filla, tendo como
resultado o seu mutismo ao longo dos anos. “A voda de Elías” (pp. 67-75). “Monotonía”
(pp. 77-82) relata coma unha personaxe dun libro se rebela contra os lectores e o autor
que pauta o seu destino. “E soaron catro badaladas” (pp. 83-89) relata a historia de Nucha,
unha muller maltratada polo seu marido Antón. “Gaivotas no interior” (pp. 91-98). “¿Por
qué non queren escoitarme?” (pp. 99-103) é a historia dun home que está deitado nunha
cama debido a un accidente ao caer dun balcón. Non pode comunicarse e todos pensan
que intentou suicidarse agás Esperanza, unha das súas enfermeiras. Este último relato
semella ser a continuación do primeiro, sendo o mozo un ser deprimido que remata
esvarando a causa da mala sorte.

Díaz Núñez, Celia, Unha verdade amarga, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 360,
maio 2017, 165 pp. (ISBN: 978-84-9151-059-8).
Celia Díaz Núñez (O Páramo, 1961) conta a historia de como Daniel Pereira, e sobre todo
a súa muller Silvia, tentan que Aurelio Salgado sexa declarado pai de Daniel mediante as
probas de ADN. No desenvolvemento da trama aparecen os fillos lexítimos de Aurelio
Salgado, Pilar e Vicente, que se opoñen a realizar estas probas. Aurelio Salgado comeza
a sufrir demencia senil e vaise esquecendo pouco a pouco de todo. Despois da súa morte,
realizan as probas de ADN que resultan ser negativas, ou sexa, que Daniel non era fillo
biolóxico de Aurelio Salgado. Malia todo, Aurelio Salgado antes da enfermidade xa
axudara a Lola Pereira, a nai de Daniel, a criar a Daniel, pero sen o recoñecer legalmente.
Ao final, Pilar e Vicente, contentos con que a xustiza desbotase a pretensión de Daniel,
sorpréndense cando nas últimas vontades do seu pai descobren que Daniel figura como
herdeiro de parte dos cartos da herdanza. No medio da trama Alberte, fillo de Pilar, e
Marta, filla de Daniel, namoran.
Recensións:
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- Vicente Araguas, “Realidade que non cesa”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 992/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 992, “máis
Libros”, 16 xullo 2017, p. 32.
Comenta que realizou a lectura da obra coa vontade de coñecer unha novela popular
escrita en galego, con algo de folletín e realismo da vella escola e motivos da actualidade.
Achega un breve resumo do argumento principal: un fillo bastardo (Daniel) que reclama
o recoñecemento legal do seu proxenitor (Don Aurelio Salgado), que ten Alzhéimer.
Engade que a novela presenta algúns fallos na argumentación, mais recomenda a súa
lectura.
- Armando Requeixo, “Verdades que doen”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 996/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 996, “letras
Atlánticas”, 13 agosto 2017, p. 30.
Fai un repaso polas anteriores publicacións de Celia Díaz, como Adeliña, Cataventos e
cía, Rugando, Velaí o papaventos e A boca do monte. No comentario da obra, aborda
aspectos como a trama, os personaxes e o ritmo da historia.
- Montse Pena Presas, “A volta do pasado”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 638,
“Libros”, 21 setembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 587, “Letras galegas”, 7
outubro 2017, p. 10.
Entre os comentarios, faise referencia á estrutura narrativa, que consegue manter a tensión
ao longo da obra, ou á perspectiva poliédrica empregada, que facilita a inclusión de
motivos secundarios que dan forma ao texto.
- Celia Díaz Núñez, “Segredos de familia”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “a ler”, 26
outubro 2017, p. 7.
Debúllase a trama da novela, que se centra na historia dunha familia na que as sospeitas
e a desconfianza no referente a determinados feitos impregnan un ambiente carente de
verdades absolutas. Indícase que tamén se cita un verso de Xulio Valcárcel e varios de
Álvaro Cunqueiro, da súa obra O incerto señor don Hamlet.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Celia Díaz Núñez asina unha novela sobre ʻo falsa que é a memoria”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 10 xuño 2017, p. 52.
Fai referencia ás dúas citas que principian a novela, de Álvaro Cunqueiro e Xulio
Valcárcel. Asemade, achega información sobre a trama: as pescudas da identidade propia
e familiar a través dun desafío coa propia memoria.

DoCampo, Xabier P., A nena do abrigo de astracán, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Narrativa, n.º 417, novembro 2017, 400 pp. (ISBN: 978-84-9121-286-7).
Novela coral de Xabier P. Docampo (Rábade, 1946-A Coruña, 2018) que retrata o
ambiente atafegante da vida cotiá na vila de Ribadeínsua, durante a segunda metade dos
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anos 40 en plena posguerra española, gobernada polo alcalde, o cura e o mando da Garda
civil. Susana, a nena protagonista, é adoptada tras a morte de súa nai e vai vivir con catro
anos cos padriños e con Aurelio, que traballa nos almacéns da familia, e Fernando, que
vai ao seminario, para facerse cura, nunha sociedade caciquil con aires de urbanitas
acostumada a mirar para outro lado cando a traxedia a sacode en forma de tres mortes e
que está amordazada polos intereses da Igrexa. A nena é educada nos principios
ultraconservadores do nacionalcatolicismo pola madriña Agustina, exemplo de muller
“do réxime”, falsamente piadosa, caritativa e influída polo que dirán. Con Isidoro, alfaiate
de comportamento sexual improcedente, que rematará por suicidarse, comenta os filmes
que se proxectan no cine local, espazo para a ilusión e a comprensión do mundo, e que
ela lle conta logo á súa madriña. As sete películas danlle título a cada capítulo: “Historias
de Filadelfia”, “Luz que agoniza”, “O mago de Oz”, “Rebeca”, “A ponte de Waterloo”,
“Como era verde o meu val” e “A loba”. Susana terá como segundo recuncho de liberdade
o espello da súa habitación, onde se lle aparece a figura da súa nai falecida e que lle dá
acubillo nos seus peores momentos. A nena será coñecedora da morte da compoñedora
Engracia, que acusan de meiga e morre queimada dentro da súa casa. Ovidio Ures, notario
da Capital, fará o posíbel para que lle dean un enterro xusto. Tamén da morte de Fernando,
de quen abusan no seminario e que acabará coa súa vida. Non obstante, a madriña de
Susana dará por boas as explicacións oficiais das autoridades eclesiásticas e renegará do
rapaz. Todas as personaxes boas e inocentes son apartadas da sociedade, como é o caso
de Fermina a quen se lle aparece a Virxe e que será recluída nun convento de clausura.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “¿Queres conquistar unha illa misteriosa?”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 26 xuño 2017, p. 8.
Indica que esta obra conta cunha voz coral para retratar a vida cotiá dunha vila galega na
posguerra, protagonizada por personaxes sólidos. Salienta o tributo ao cine e a habelencia
do autor en mostrar con naturalidade cousas máxicas que poden acontecer. Por último,
apunta que nesta obra se tratan o poder, o silencio, o abuso, o medo, a violencia, o
escurantismo, a insensibilidade diante da dor e a dignidade.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Xabier Docampo. ʻCando o mal se estende, o que faga o poder está
xustificado”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 10 novembro 2017, p. 55.
Relata a tarefa de investigación levada a cabo por Xabier Docampo que levou á
publicación desta obra que ten como protagonista a Susana, unha nena de 12 anos que
asistirá a uns feitos que marcarán a súa adolescencia.
- Jaureguizar, “Docampo glosa na nova novela unha rapaza que se defende do mal co
cine”, El Progreso, “Vivir. Cultura”, 28 novembro 2017, p. 54.
Informa da presentación en Lugo desta obra de Xavier P. Docampo, quen fala do seu
argumento no que a protagonista se defende do mal durante a época franquista indo ao
cine na vila de ficción Ribadaínsua.
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- Laura Tutor, “Xabier P. Docampo. ‘É o mundo a través da inocencia dunha nena”, Diario
de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 9 decembro 2017, p. 37.
Recolle unha entrevista co escritor galego autor de Cando petan na porta pola noite,
gañador do Premio Nacional de literatura infantil e xuvenil, na que fala do proceso da
escrita e do argumento d’A nena do abrigo de astracán.
- Alicia Pardo, “A proba de que a posguerra non está esquecida é que non somos capaces
de enfrontarnos a ela”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y cultura”, 11 decembro 2017,
p. 6.
Entrevístase ao autor desta novela, dedicada a un público adulto, na que indica que lle
levou unha labor de investigación de quince ano, publicando entre medias outras dúas
novelas.
- Santiago Jaureguizar, “Pirandello dispuxo ser enterrado espido”, Diario de Pontevedra/
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 109, 17 decembro 2017, p. 8.
Dá conta da obra de Xabier Docampo como unha representación do período franquista en
España. Tamén salienta a escritura de Docampo como un escritor ao que se lle “colle
cariño” pola súa literatura.

Fajardo, Montse, Invisibles. Relatos do maltrato, Vilagarcía de Arousa: Edicións
Matriarcas, 2017, 228 pp. (ISBN: 978-84-697-7284-3).
Montse Fajardo (Vilagarcía de Arousa, 1973) recolle neste compendio sete testemuños
reais de mulleres vítimas da violencia de xénero, co claro obxectivo de rematar coa súa
invisibilidade. Conta cunha dedicatoria ás valentes que se atreveron a narrar a súa historia
e ás que non tiveron a sorte de poder contala. Comparte o limiar de Carme Fouces Díaz
(15-16 pp.), Concelleira de Igualdade do Concello de Pontevedra. O primeiro dos relatos
está protagonizado por Eva, unha muller independente que sofre maltrato por parte da súa
parella Alberto, que é sicólogo. Logo dunha malleira, déixao e comeza o acoso, mentres
casualmente traballa nun grupo de asesoramento para vítimas de violencia de xénero.
Finaliza cun toque de esperanza, ao admitir que agora existe outro home na súa vida, que
a fai sentir outra vez. O segundo relato protagonízao Mariluz aínda que ela xa non pode
narrar a súa historia, pois a súa parella garda civil de profesión, asasínaa cun tiro a
queimarroupa cando saía do cuartel logo de denunciar moreas de malleiras. Non contento
co acoso incesante ao que a somete, decide rematar coa súa vida deixando orfos aos seus
dous fillos. É condenado a dezanove anos de cadea, onde se converte en preso modelo e
estudante de Dereito. O terceiro relato céntrase en Tina, outra muller incapaz de contar a
súa historia, asasinada polo seu marido logo de máis de cincuenta anos xuntos. Nunca lle
puxo a man enriba até que a degolou cun coitelo na súa casa. Os tres fillos renegan para
sempre do seu pai, deixando que se enfronte á curta pena de cárcere e á súa morte só,
como penitencia. A cuarta historia protagonízaa Ana, unha talentosa avogada que se ve
na obriga de renunciar a todo para montar un negocio coa súa parella Miguel. Organizan
un despacho xuntos, casan e teñen dous fillos. Nunca lle pegou, mais o maltrato
psicolóxico é constante até que se divorcia e comeza o acoso, polo que ten que denuncialo.
No xuízo todos dubidan dela e, pouco despois, chéganlle novas de que Miguel volveu
casar, ten unha filla e maltrata á súa nova esposa.
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Referencias varias:
- María Varela, “Montse Fajardo. ‘Foi moi duro emocionalmente escribir este libro porque
vin que as estaba facendo sufrir”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 22 novembro
2017, p. 46.
Entrevista a Montse Fajardo con motivo da publicación da súa última novela que conta
as historias de sete mulleres vítimas de violencia machista. Fajardo comenta que entende
“o xornalismo e a escrita como unha implicación na sociedade” e que lle parece moi
importante “poñer o foco sobre a violencia machista”. Alén disto, sinala que “o libro vai
reflectindo como estala todo na familia, como marca ós fillos e ós netros. Porque calquera
pode ser vítima, a culpa é do que maltrata”. Canto ás dificultades que o proceso de escrita
lle provocou, apunta que dubidou se “sería capaz de escribir o libro” porque non é “capaz
de poñer distancia” porque se involucra e emociona moito. Xa por último, di que “no
libro somos moi duros. Haberá xente que se sinta incómoda léndoo, pero tiñamos que
recoller as críticas e é certo, non saímos moi ben parados como sociedade”.
- María Varela, “O aparcadoiro”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “A lume manso”,
28 novembro 2017, contraportada.
Fala do evento acollido en contra da violencia machista no que a autora e xornalista
Montse Fajardo presentou o seu libro que trata deste tema. Indica que tamén acudiu ao
acto a concelleira Carme Fouces.
- Fátima Frieiro-Vilagarcía, “Montse Fajardo. ‘Non podemos ser tibios no tema da
violencia de xénero. Non é ir contra o home, senón contra o maltratador’”, Diario de
Arousa, “Vilagarcía”, 15 decembro 2017, p. 8.
Recolle unha entrevista coa escritora Montse Fajardo na que fala da súa obra como unha
historia que retrata relatos de maltrato e ten como protagonistas a varias mulleres que
sofren diferentes tipos de violencia machista e maltrato.
- E. L., “Invisibles. Relatos do maltrato. Montse Fajardo”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
18 decembro 2017, p. 27.
Indica que esta obra pon o foco nas mulleres que sufren maltrato, nas consecuencias para
os fillos e nos maltratadores. Apunta que formou parte da última campaña do 25N do
Concello de Pontevedra e que son relatos reais.

Feijoo, Pedro, Os fillos do lume, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº. 412,
xuño 2017, 504 pp. (ISBN: 978-84-9121-231-7).
Pedro Feijoo (Vigo, 1975) retoma as personaxes principais da súa novela anterior Os fillos
do mar (2012) nesta nova entrega onde o misterio sobre a verdadeira fundación da cidade
de Vigo é o protagonista. A historia desenvólvese ao redor da celebración anual da
Reconquista, feito fundamental para a construción da cidade de Vigo. O problema aparece
cando o alcalde César Escudeiro é asasinado en plena festividade, desatándose a histeria
colectiva e desenterrando vellos segredos que ameazan con pór en perigo todo o coñecido
32

até a data. Protagonizan a novela Simón Varela, arquitecto de profesión e a súa moza
Mariña, unha periodista. O asasinato do alcalde sucede no momento no que se está a
realizar unha investigación sobre a súa personalidade e outros membros do seu partido a
causa da corrupción da cidade. Pouco a pouco e coa axuda de Tristán, o cronista oficial,
van descubrindo que a Reconquista non sucedeu tal e como foi contada tantos anos
despois, xa que todo xermolou na propia cidade onde os habitantes se defenderon dos
invasores e mais do seu propio exército. Sae á luz a existencia dun grupo segredo que ten
moito que ver no goberno da vida ao incluír entre as súas filas a políticos, artistas,
arquitectos, profesores e demais eminencias notábeis. Este grupo recibe o nome de
Irmandade do Cristo da Sal con sede central na Igrexa da Colexiata, onde entre as súas
pedras se agocha o segredo fundacional de Vigo, que envolve personaxes dos séculos
XVIII e XIX coma Aurora, Velasco Espinosa e Hugo Sanxoán. A vida dos protagonistas
complícase cando coñecen a Nicolasa, unha rapaza descendente de mendigos e que lles
proporciona documentos onde se especifica que Hugo Sanxoán, antepasado da mesma
asasinou ao vil Espinosa, quen se cría unha peza clave da Reconquista, pero todo fora
unha artimaña do mesmo. Tristán é asasinado para que garde silencio e tanto Simón coma
Mariña son retidos por Gedeón Montenegro, o home que manexa os fíos da cidade e que
recoñece ser o encargado da morte do alcalde. Gedeón revela a verdade aos protagonistas:
a Irmandade tan só é un grupo de afeccionado controlados por el e os segredos atopados
non deben revelarse. Por iso intenta matalos, mais tanto Mariña coma Simón conseguen
escapar coa promesa dun futuro escintilante ao decatarse de que serán pais. O volume
conta con notas periodísticas, a imitación das impresas nos xornais, nas que se explican
determinadas operacións de corruptela provocadas polo alcalde e os seus amigos. Remata
con dous artigos xornalísticos nos que se explica que un ano despois, a ‘Operación Ganso’
segue sen solucionarse (pp. 492-495), máis cun mapa antigo da cidade de Vigo, onde se
sitúan todos os lugares especificados nas cartas das personaxes dos séculos pasados (pp.
496 e 497). A estrutura da obra segue unha clasificación mediante a explicación dos feitos
pasados e presentes, de forma que comeza o “Acto primeiro. Mariña e Simón” (pp. 15144), “Acto segundo. Aurora e Espinosa” (pp. 145-226), “Acto terceiro. O segredo de
Mariña” (pp. 227-346), “Acto cuarto. As tres confesións de Hugo Sanxoán” (pp. 346406) e “Acto quinto. Tres” (pp. 407-491).
Recensións:
- Montse Pena Presas, “Desvelar a cidade (e redescubrila)”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 634, “Libros”, 6 xullo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 586, “Letras
galegas”, 8 xullo 2017, p. 10.
Comenta que a cidade de Vigo está a ocupar un lugar privilexiado na narrativa galega
actual e cítanse como exemplo Jules Verne e a vida secreta das mulleres plantas, de
Ledicia Costas; Cabalos e lobos, de Fran P. Lorenzo; Tes ata as dez, de Francisco Castro,
e o inspector Leo Caldas de Domingo Villar. Engade que a estes se xunta esta nova novela
de Pedro Feijoo da que destacan as temáticas que percorre e os subxéneros como a novela
histórica, de aventuras, thriller político ou misterio. Indica que a obra se divide en dúas
tramas que converxen nunha e achégase un sucinto comentario do argumento principal.
Sobre a escrita, comenta que os diálogos son áxiles e intensos.
- Ramón Nicolás, “Este libro espera por vostedes”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, 14 xullo 2017, p. 8.
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Afirma que Pedro Feijoo é un dos narradores de maior alento e proxección dende hai uns
anos e que nesta novela se achega á intrahistoria da cidade de Vigo, da súa fundación
como tal, das tramas vinculadas á corrupción urbanística xunto con algunha historia de
amor. Comenta que a obra está creada con ritmos narrativos apropiados, diversidade na
tipoloxía textual (manuscritos, crónicas, concepción teatral da proposta…),
verosimilitude nas tramas. Indica que talvez o elemento que dá cohesión á novela se
alicerza na vontade de cuestionarse o lugar común, a Reconquista contra os franceses, na
revisión dos mitos fundacionais.
Referencias varias:
- Mar Mato, “Pedro Feijoo. ʻAs miñas novelas teñen o falso disfraz do thriller”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 18 maio 2017, p. 35.
Conversa con Pedro Feijoo co gallo da publicación d’Os fillos do lume. Coméntase que
se anunciou a saída da novela no Día das Letras Galegas, ao que o autor responde que
aborrece esa celebración por considerala un día de defuntos, que sería máis interesante
festexala con autores vivos para interactuar. Afírmase que a sinopse do libro é impactante,
unha fórmula a través da cal o autor procura poñer en valor a identidade, cultura e historia
galegas. Engádese que nesta novela se recuperan personaxes, como Simón e Mariña, da
súa primeira novela, Os fillos do mar (Xerais, 2012), da que leva dez edicións publicadas.
Afírmase que a obra sairá publicada ao mesmo tempo en galego e castelán, no selo
Edicones B.
- Alicia Pardo, “Pedro Feijoo. ʻSoy un tramposo. Mis novelas parecen solo
entretenimiento, pero llevan a un mensaje”, La Opinión, “Ciudad y Cultura”, 21 xuño
2017, p. 14.
Achega unha conversa con Pedro Feijoo na que alude a Morena, peligrosa y romántica¸
Os fillos do lume e Fillos do mar, a última novela súa sobre a que afonda na entrevista.
- Lourdes Varela, “Pedro Feijoo. ʻÁs veces sinto que xa é hora de chamar por unha nova
Historia de Vigo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 632, “Entrevista”, 22 xuño 2017,
p. V.
Entrevístase a Pedro Feijoo co gallo da publicación desta novela que comeza cun atentado
contra o alcalde de Vigo. Comenta que recupera personaxes d’Os fillos do mar para asistir
ao desenvolvemento dun episodio fundamental para a historia de Vigo e Galicia, feitos
históricos relacionados coa Reconquista, e afirma que escolleu esta parte da historia
porque ese é o seu momento fundacional como cidade. Sobre o proceso de documentación
histórica para escribir a novela, afirma que esta sempre é imprescindíbel, mais salienta a
axuda de Jorge Lamas e o acceso a títulos xa descatalogados como Historia de Vigo, de
José Santiago; Historia íntima de Vigo, de Amador Montenegro; La caracola de piedra,
de Pedro Díaz e outros autores como Espinosa Rodríguez, Taboada Leal, Xaime Garrido,
Lalo Vázquez Gil ou Manuel de la Fuente. Engádese que esta é a cuarta novela do escritor
e que sempre é moi esixente á hora de escribir, mais que se deixa levar por cada historia.
- Margarito Flowers, “Pedro Feijoo vuelve a triunfar con la novela Os fillos do lume”, El
Correo Gallego, “Gente”, 22 xuño 2017, p. 56.
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Dáse conta da presentación na libraría Cronopios desta obra de Pedro Feijoo que estará
acompañado polo seu editor Manuel Bragado. Coméntase que narra a historia da cidade
de Vigo a través dunha persoa á que lle cambia a vida para sempre ao presenciar un
asasinato.
- Montse García, “La intriga regresa con ʻOs fillos do lumeʼ, de Pedro Feijoo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 22 xuño 2017, p.
L10.
Apunta que, entre outras actividades, se presentará esta novela na librería Cronopios.
- C. Neira, “Cita con las letras en Bueu con los escritores Ana Cabaleiro y Pedro Feijoo”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 25 xuño 2017, p. 22.
Anúnciase a presenza en Bueu de Ana Cabaleiro e Pedro Feijoo presentando as súas obras
Sapos e sereas e Os fillos do lume nos actos organizados pola Librería Miranda e a
Axencia de Lectura de Meiro.
- Cuca M. Gómez, “Lista de libros para el verano”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, 25 xuño 2017, pp. 62-63.
Entre os libros que recomenda como lectura, salienta Os fillos do lume, de Pedro Feijoo;
Tes ata as dez, de Francisco Castro e Os nenos da varíola, de María Solar. Ademais tamén
faise eco da presentación da novela Todo canto fomos, de Xosé Monteagudo.
- Jorge Lamas, “Pedro Feijoo. ʻUtilizo todos mis recursos para poder recuperar la
memoria colectiva de Vigo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 xuño 2017, p. 39.
Entrevístase a Pedro Feijoo quen comenta que a obra abre a trama co asasinato de César
Escudeiro durante a representación da Festa da Reconquista. Explica que aparecen
personaxes da súa primeira novela, Os fillos do mar (Xerais, 2012), Simeón e Mariña,
que o autor define como unha ferramenta de traballo. Comenta que emprega os recursos
do best-séller para recuperar unha historia local e mostrárllela ás persoas que non estean
familiarizadas con ela. Coméntase que o autor bota man do humor que xa aparece en
Morena, perigosa e romántica (Xerais, 2015) e tamén de personaxes reais como Siro, o
xerente de Xerais, ou o músico Pepe Bordallo. Engade que está preparando a súa próxima
obra, mais que aínda non ten nada escrito.
- Ana Baena, “Pedro Feijoo presentará ʻOs fillos do lumeʼ con Vigo de fondo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 28 xuño 2017, p. 12.
Coméntase que Pedro Feijoo presentará a súa última novela, da cal se indica que sae
simultaneamente en galego e castelán. Afírmase que con esta obra o autor vigués pecha o
ciclo que comezou con Os fillos do mar (Xerais, 2012). Engádese que Feijoo encabeza
un grupo de persoas escritoras que participarán na feira e cítanse Ledicia Costas, María
Oruña, Miguel Anxo Fernández ou María Reimóndez, e entre os convidados Xosé Luís
Méndez Ferrín, ademais da representación do humor gráfico con Moncho Borrajo, Vogue
ou Luís Davila.
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- Rosé Carrera, “Pedro Feijoo y Aramburu, éxitos de la Feira do Libro”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 3 xullo 2017, p. 6.
Afírmase que a última novela de Pedro Feijoo, continuación d’Os fillos do mar (Xerais,
2012), está sendo todo un éxito. Coméntase que o autor participará na Feira do Libro de
Vigo acompañado por Ledicia Costas. Engádese que haberá tamén presentacións de Pablo
Piñeiro Taboada e Hugo Sanmartín, Manuel Vilanova, Pedro Fernández Núñez, Paco
Barreiro e Xosé Benito Reza, acompañado por Xosé Luís Méndez Ferrín.
- Ana Baena, “Pedro Feijoo. ʻEntendo que haxa que botar man dos tópicos, pero na
Reconquista hai feitos reais incribles”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Feira do libro”, 4 xullo
2017, p. 10.
Conversa con Pedro Feijoo co gallo da presentación en Vigo d’Os fillos do lume. Comenta
que nesta obra recupera os seus primeiros personaxes, Mariña e Simón, d’Os fillos do
mar (Xerais, 2012). Afírma que na primeira novela tratou a temática do tesouro de Rande,
na segunda a linaxe perdida de Rosalía de Castro e nesta a Reconquista e o Cristo da
Vitoria para botar luz sobre feitos reais pouco coñecidos. Para esta novela indica que
xogou entre realidade e ficción coa figura de Velasco Espinosa e que escribiu a obra cun
retrato seu na mesa. Ademais de feitos históricos, explica que hai personaxes moi actuais
para enganchar ás persoas lectoras, como Vázquez Varela e del Pont. Engádese que a obra
se publicou simultaneamente en galego e en castelán, nunha tradución tamén súa
publicada por Ediciones B.
- Fernando Franco, “Y Feijoo y el Vigo de siempre”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
5 xullo 2017, p. 9.
Indica que Os fillos do lume, de Pedro Feijoo se desenvolve en Vigo ao igual que Os fillos
do mar e que trata dun asasinato que acontece cerca da casa do xornalista.
- Cuca M. Gómez, “Verano de música e intrigas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 7 xullo 2017, pp. 78-79.
Entre outras actividades, faise eco da presentación desta obra na libraría Miranda.
- Salvador Rodríguez, “De Pedro Feijoo a Manuel ʻDelafú”, Faro de Vigo, “estela”, n.º
789, “La última”, “Blues de la frontera”, 9 xullo 2017, p. 16.
Transmite a súa ledicia polo éxito de Pedro Feijoo coa publicación d’Os fillos do lume
que comezou con Os fillos do mar (Xerais, 2012), A memoria da choiva (Xerais, 2013) e
Morena, perigosa e romántica (Xerais, 2015), todas traducidas ao castelán. Engade que
tamén sente ledicia polo avó do autor, Manuel De La Fuente, periodista de FARO cunha
sección moi seguida sobre curiosidades da historia local e universal denominada
“Postales”, e achégase unha anécdota sobre este.
- Pedro Davila, “Las cifras se alían con las letras”, Faro de Vigo, “Vigo”, 9 xullo 2017, p.
11.
Analiza o devir da Feira do Libro na que destacan as vendas en galego. Faise alusión á
presentación d’Os fillos do lume, de Pedro Feijoo como a obra máis vendida na feira. Cita
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unhas palabras do propio autor nas que expresa o agradecemento que profesa aos lectores
da novela.
- María L. Viñas, “Feijoo: ‘Entreter é o camiño máis tramposo para que o lector
acompañe”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 outubro 2017, p. 50.
Conversa con Pedro Feijoo con motivo da presentación da novela na lucense libraría
Trama. Despois de sintetizar a trama, indícase que o autor cualifica de “inxustas” poñer
etiquetas ás creacións e que prefire falar de retos, xa que este “supoño que é conseguir
dialogar co lector, que o libro sexa unha conversa cómoda” e matiza que “o entretemento
é o camiño máis tramposo e máis asequíbel para que o lector me acompañe”. Aclara que
“non está na súa intención facer unha triloxía ou unha saga”, aínda que recupera d’Os
fillos do mar os personaxes de Simón e Mariña. Destaca o valor dos lectores, xa que
demostran que “hai moita xente disposta a mercar, e non só a mercar, senón a compartilos,
a facelos seus. Iso é para estar moi contento e moi orgulloso”. Explica que a novela debe
comezar como o fai xa que “o libro ten que ter esa carga, ten que interpretar o que está
pasando ao teu redor, contar o que está ocorrendo” e que os libros funcionan se empregan
“formatos cercanos, formatos propios”.
- Ágatha de Santos, “Pedro Feijoo: ‘Vigo tiene una historia rica que es necesario conocer
y compartir”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro. XXV aniversario”, 19 decembro
2017 p. 32.
Dá conta da presentación no Club Faro de Pedro Feijoo sobre o seu libro Os fillos do lume
que fala sobre o período da Reconquista en Galicia e das consecuencias deste nas familias
do entorno.

Fernández, Miguel Anxo, Blues para Moraima, Premio Blanco Amor de Novela Longa
2016, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, nº 359, marzo 2017, 260 pp. (ISBN: 978-849151-049-9).
Miguel Anxo Fernández (O Carballiño, 1955) mestura varias tramas, resaltando por riba
de todo as consecuencias que ten a guerra civil en varias persoas e manifestando, ao final
da obra, que todas as personaxes e accións son pura ficción. A historia está protagonizada
por un periodista que ansía realizar un documental sobre a personalidade dun cineasta
exiliado dende a guerra civil, chamado Afonso. O periodista é o narrador principal, sendo
algúns capítulos narrados dende o punto de vista de Afonso. O cineasta retorna a Galicia
despois de décadas de expatriación, desencadeando unha serie de feitos que resultarán
catastróficos para o cineasta e os seus antigos amigos. O periodista e Afonso traban
amizade ao pasar tempo xuntos para a realización da homenaxe, de modo que un día, no
cemiterio, Afonso atópase cunha muller chamada Luz, quen afirma ser a filla do amor da
súa vida, Moraima. Luz nárralle algo de vital importancia que provoca o desánimo e
posteriormente a ira no artista. Accede a entrevistarse con Melitón Troncoso, presidente
do goberno, e Fontán, reitor da Universidade, mais ambos encontros semellan mera
cortesía. Nestas reunións o cineasta enfróntase con saña aos causantes da súa fuxida tantos
anos atrás para non ser fusilado, mais tamén aos causantes dunha brutal malleira
propinada á súa adorada Moraima, quen a causa deste infortunio perdera o neno que
levaba no seu ventre. Afonso marcha ao exilio pouco tempo despois, deixándolle unha
gran cantidade de material ao periodista para que denuncie publicamente ante os medios
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de comunicación todas as fazañas que estes homes perpetraran tantos anos atrás. O
periodista cumpre a misión e pronto comeza a observar as consecuencias de remexer no
pasado, pois Luz e O Canelas, o amigo que axudou a escapar a Afonso dos gardas, son
asasinados. Instalan micrófonos no seu piso, ségueno e o cámara do programa aparece
asasinado tamén, aínda que nun primeiro momento todas estas mortes foron disfrazadas
de accidentes ou suicidios. Coa axuda de Antía e Sabela, unha compañeira de traballo e a
súa veciña, contacta cun periodista que está disposto a sacar a historia á luz co apoio do
líder do partido da oposición de Melitón Troncoso. Para protexer a vida do periodista,
todos axudan a finxir a súa morte recreando un suicidio, mentres os feitos saen en primeira
plana do xornal. Isto desencadea a caída en desgraza de Melitón e Fontán, que acaba por
suicidarse, mentres que Melitón acode ao parlamento acusando aos periodistas de
confabular na súa contra e sendo sinalado culpable. O periodista acode á sesión para
desvelar o segredo ante o presidente, provocando a fuxida e dimisión do mesmo. A novela
remata co periodista levando unha pequena cantidade de terra á tumba de Moraima, como
encarga do xa finado Afonso, mentres soa unha das cancións para saxo que el mesmo
compuxera, chamada ‘Blues para Moraima’.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Blues para Miguel Anxo Fernández”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 987/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
987, “letras Atlánticas”, 11 xuño 2017, p. 30.
Afírmase que se trata dunha novela histórica que se calceta dende a época da Guerra Civil
española até o remate da transición. Defínese a peza como un thriller, unha novela que
bebe do cinematográfico de forma explícita na súa estrutura con referencias a fundidos,
planos, flashbacks, tomas etc, e onde ademais o personaxe principal, que comeza dando
conta do seu propio enterro, é un veterano cineasta galego exiliado nos EEUU. Tamén se
fai referencia ao hibridismo subxenérico que integra no corpo do relato crónica,
epistolario, guión e prosa lírica. Engádese que na narrativa se espallan trazos de Carlos
Velo, Eduardo Blanco-Amor, Celso Emilio Ferreiro, Xosé Suárez e outros emigrantes
exiliados. Finalmente, afírmase que, xunto a O espido de Gina e algúns relatos de Capitol,
última sesión, se trata do máis ambicioso traballo do autor.
- Adrián Estévez Iglesias, “O último premio Blanco Amor”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 215, xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 90-91.
Explícase que os temas principais da obra son o misterio e o cinema como métodos de
achega á memoria histórica. Saliéntase o estilo xornalístico do narrador omnisciente e o
uso continuo de analepses en diferentes períodos para manter o suspense, así como a
construción dos personaxes en relación á trama e entre eles.
- Montse Pena Presas, “O espertar da memoria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
633, 29 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 585, “Letras galegas”, 1 xullo 2017,
p. 10.
Indica que o autor, Miguel Anxo Fernández, é un alicerce no xénero negro dende a súa
iniciática Un nicho para Marilyn na que presentou o detective antiheroe Frank Soutelo,
do que se declara seareira. Comenta que esta súa última novela, que foi Premio Blanco
Amor, se sitúa no thriller, mais con subtemáticas policiais, da Guerra Civil e da transición.
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Apunta que o protagonista é un xornalista que consegue o regreso a Galicia dun cineasta
galego exiliado, visita que desencadea unha complexa trama. Indica que a obra tamén
pode ser lida en clave de homenaxe a Carlos Velo, cineasta exiliado, tamén de fondura
política e até moral, temáticas das que se comenta lle resta a frescura habitual.
Referencias varias:
- X. M. R., “Cine, memoria e acción no Blanco Amor”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 6
abril 2017, p. 38.
Dáse conta da presentación desta novela nun encontro no que tamén participaron Antón
Vidal Andión, presidente de Galaxia, e José Manuel Baltar Blanco, presidente da
Deputación de Ourense. Coméntase que narra unha historia protagonizada por un vello
cineasta e profesor exiliado que decide volver a Galicia ao ser convidado para un
programa de televisión. Indícase que o autor trata a memoria colectiva da Guerra Civil
española e que foron fitos referenciais para o relato Carlos Velo, Eduardo Blanco Amor
ou José Suárez. Engádese que Fernández enxalzou o papel de Ourense como espazo
preferente da historia da literatura galega, que Antón Vidal Andión reivindicou a faceta
ourensá de Galaxia e que Baltar amosou malestar pola escasa representación de Ourense
na RAG.
- Miguel Anxo Fernández, “Todo transcorría según eu o matinara...”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “Adianto editorial”, 7 abril 2017, p. 18.
Reproduce un fragmento desta novela.
- Cuca M. Gómez, “Nada mejor que una buena novela”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 24 abril 2017, p. 62.
Entre outras cuestións, indica que adquiriu un exemplar desta novela.
- Cuca M. Gómez, “De galas, citas y despedidas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 23 maio 2017, pp. 70-71.
Entre outras actividades, nomea a presentación desta novela.
- X. M. R., “Miguel Anxo Fernández. ʻBlues para Moraima’ mestura thriller político e
memoria histórica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 xuño 2017, p. 27.
Entrevístase a Miguel Anxo Fernández co gallo da publicación de Blues para Moraima.
Comenta que a obra, premio Blanco Amor de novela, narra a historia dun vello director
exiliado que volve a Galicia e que o protagonista ten trazos de Carlos Velo, mais tamén
de Eduardo Blanco Amor e de José Suárez. Afirma que os antagonistas son Melitón e
Ulpiano, porque foron historicamente malvados, nunha mestura de thriller político e de
memoria histórica, no ambiente na transición. Sobre o seu estilo, explica que emprega
recursos como a elipse, o flashback, o flashforward, a planificación, trazos asociados ao
seu estilo. Engade que aínda que houbo propostas para facer filmes dalgún dos seus libros,
e cita O sabre do francés e Lume de cobiza, afirma que non foron adiante, mais que Blues
para Moraima é das súas obras máis cinematográficas.
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- Ángeles Rodríguez, “Miguel Anxo Fernández. ʻA memoria sempre volta”, O SIL,
“Cultura”, xullo 2017, p. 37.
Entrevístase a Miguel Anxo Fernández con motivo da presentación literaria no Carballiño
desta súa décima novela Premio Blanco Amor 2016. Coméntase que, en clave de thriller,
se relata a historia dun intelectual exiliado durante a Guerra civil que regresa á súa terra
a través dun xornalista que o convida. O autor sinala que ten a serie do detective Frank
Soutelo con seis novelas, mais que esta é diferente e considéraa a súa obra máis traballada.
Engade que o feito de recibir o Premio Blanco Amor representa unha proxección
mediática extra, prestixio e un reforzo por ser unha historia que sae da súa literatura
habitual. Comenta que a ficción toma dous tempos históricos diferenciados, a guerra civil
e a transición, e que sobre esa base escribe con ingredientes do thriller político dos anos
70 norteamericano ou italiano. Sobre o personaxe principal, Afonso o cineasta, apunta
que leva trazos de moitos intelectuais galegos exiliados como Carlos Velo, Eduardo
Blanco Amor, Xosé Suárez ou Celso Emilio Ferreiro. Engade que esta obra foi un punto
de inflexión e que está intentando que se publique en castelán para chegar ao exterior.
- Lourdes Varela, “Miguel Anxo Fernández. ʻConcibín Blues para Moraima case como se
fora unha película”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 634, 6 xullo 2017, p. V/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 586, 8 xullo 2017, p. 11, “Entrevista”.
Entrevístase ao autor Miguel Anxo Fernández con motivo da publicación desta novela na
que comenta, con respecto ao premio Blanco Amor, que supuxo unha sorpresa e un
importante salto cualitativo na literatura. Engade que esta obra é a máis repensada e a
máis dolorosa porque ten a súa xénese en dez anos atrás. Indica que aínda que non se di
explicitamente o personaxe protagonista é Carlos Velo, que representa o exilio, a fenda
do 36; mais que o protagonista tamén ten trazos de Eduardo Blanco Amor (pola súa
querenza polo jazz), de Celso Emilio Ferreiro (por Moraima) e do fotógrafo Xosé Suárez.
Sobre o título, afirma que leva a palabra blues por esta ter unha compoñente melancólica.
No tocante á técnica narrativa, comenta que se presenta moi vinculada ao cinema polo
uso da prolepse e analepse. Pregúntase polo seu personaxe máis coñecido, Frank Soutelo,
do que o autor afirma que deu o salto ao inglés con A Niche for Marilyn e que en 2018 o
fará con Lume de cobiza, ambas en Small Station Press, con tradución de Kathleen March,
e posiblemente ao castelán con Lourdes Díaz en RollingWords.
- Manuel Gago, “Castes filiais”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 111, “SeiSentidos”, 31 decembro 2017, p. 5.
Entre outras cuestións, resume brevemente o argumento de Blues para Moraima, de
Miguel Anxo Fernández, unha novela que considera excelente.

Fernández Davila, Fran, A senda da sal, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 364,
novembro 2017, 136 pp. (ISBN: 978-84-9151-088-8).
Fran Fernández Davila (Vigo, 1974), compón unha interesante historia que se remonta
aos escuros anos da Segunda Guerra Mundial, onde os nomes de Hitler e Franco impuñan
o terror no mundo. A trama comeza cando unha muller en crise se atopa cun vello
mariñeiro ateigado de historias sen contar, que a elixe para darlle voz a certos
acontecementos que marcaron profundamente a súa vida e a de moitos outros a través dos
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múltiples encontros na vila mariñeira de Panxón. O protagonista conta como sendo neno
seu pai desaparece, seguramente fusilado polas tropas falanxistas, e como se decide a
tomar o barco (o Formigillo) do seu pai para sustentar á súa nai pescando para sobrevivir,
mentres Galicia agoniaba nos negros tempos de 1939. Sendo xa mozo, un día un home
inglés pertencente á Compañía do Cable, achégase até o porto onde atraca o Formigillo e
mércalle toda a pesca dándolle un sobre con cartos de máis. Todos os días acode este
home ao protagonista para mercarlle canto peixe teña, sempre pagando cartos de máis.
Nun destes encontros, o home proponlle que faga algo por el, pero non lle di o que,
simplemente lle pide que acuda co seu barco ás coordenadas sinaladas. O protagonista
insírese no mar e unha nave para preto del e comeza o intercambio de persoas de todas as
idades e condicións ao Formigillo. Trátase de refuxiados xudeus, mulleres, vellos e nenos,
que foxen da gran guerra que acabaría coas súas vidas. Outra nave para preto del antes de
chegar á vila para recoller a estes refuxiados e transportalos a un destino máis favorecedor.
A partir deste momento, son dezaoito as viaxes que fai, intentando non chamar a atención
dos alemáns presentes en Vigo nin dos propios falanxistas. En 1940, na última viaxe de
recollida, ocorre unha catástrofe, pois un submarino ataca o barco que debería recoller a
estas persoas e o protagonista, evadindo os torpedos, decide levalos á súa propia casa en
Panxón. Moitas familias da veciñanza interésanse polo estado destas vítimas e moitas
familias son acollidas, inclusive pola muller dun alto cargo do fascismo español. Tras a
batalla de Normandía, desaparecen da vila os alemáns e os refuxiados e en 1944 o inglés
tamén abandona o pobo, finalizando así o romance que mantiña coa nai do rapaz. Pero un
día uns gardas aparecen na súa casa e danlle unha malleira acusándoo de traizón á patria,
de axudar na fuxida de varios criminais internacionais e de asasinar a un cabo. Para librar
da condena tanto á súa nai como a el, pídenlle que transporte no Formigillo a altas
personalidades do réxime e así a conta pendente estará saldada. A novela remata co agora
vello mariñeiro agradecéndolle á muller que o escoitara e pedíndolle que non deixe morrer
a súa historia, como xa o fixeron moitas persoas vítimas das inútiles guerras.
Referencias varias:
- Jorge Lamas, “Galaxia edita <A senda de sal>, premio de novela por entregas de La Voz
2017”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 novembro 2017, p. 44.
Relata como aconteceu a presentación desta novela no café vigués De Catro a Catro. Di
que Carlos Lema abriu o acto enxalzando a habilidade do escritor que foi influenciado
por Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

Fraga, Antonio Manuel, A virxe das areas, Ferrol Edicións Embora, col. Narrativa, maio
2017, 117 pp. (ISBN: 978-84-16456-55-0).
Antonio Manuel Fraga (Pontedeume, 1976) conforma un breve volume no que o misterio
e a intriga son os protagonistas absolutos ao aparecer unha moza totalmente desorientada
na praia da cidade Vilar de Sembra. As dúas anciás que a descobren pensan que se trata
da aparición da Virxe das Areas, a imaxe da virxe propiedade da familia Trillo e que
actualmente permanece en paradoiro descoñecido, coa que Norma (que así se chama a
moza) garda grande semellanza física. Filla de Esperanza, desaparecera dous anos atrás
sen deixar rastro para rematar nun estado de catatonia, pois non fala nin come polo que
non revela ningún dato sobre o misterio que a rodea. Todos crían que estaba en Suíza co
seu tío, pero Paco Louro, un home de xa avanzada idade ao que Esperanza lle limpa a
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casa, comeza a investigar o motivo real da desaparición de Norma, quen, segundo a nai
escapara cun home casado á Coruña coa axuda dun amigo, o doutor Óscar Bazán, quen
lle revela que o amante de Norma era Xureliño, o fillo do dono da taberna da vila, mais
non estaba casado. Paco fala con el quen lle comenta que cando chegou á cita a súa amada
non se atopaba no lugar acordado, pois debido ás festas da vila bebera demasiado e
chegara tarde á cita. Paco é testemuña dunha sorprendente conversa na taberna cando un
home bébedo afirma que viu o coche do alcalde agochado no piñeiral ao lado da praia
onde aparecera Norma. Sígueo e atopa un camiño que o conduce até unha construción
protexida polas rochas da praia na que atopa a desaparecida Virxe das Areas que preside
unha pequena estancia de aspecto lúgubre onde hai unha cadea. Paco comprende que alí
estivo secuestrada Norma dous anos drogada e maltratada. Así que lle pide a Mariano, tío
de Norma, que nun folleto electoral de Servando Trillo sinale ao secuestrador que resulta
ser Casto Trillo, sobriño do alcalde recentemente falecido, quen a mantivo drogada e a
violaba regularmente até que un día morre cun golpe de mar e Norma que estaba solta
escapa. Carmen, a nai de Casto, coñece todo isto e suicídase froito da incredulidade. Paco
devolve a Virxe á Igrexa.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Do desasosego”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 986/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 986, “máis Libros”, 4
xuño 2017. p. 32.
Afírmase que, alén de ser o gañador do Premio Antón Risco de Literatura Fantástica con
Querido A. P. Lovecraft, non ten moitas noticias sobre o autor. Achégase unha breve
descrición da trama, protagonizada por unha muller que engloba historias diversas, de
drogas, misterios, guerras e momentos desacougantes. Coméntase que a súa última obra
non termina de dar o paso á literatura fantástica máis pura se se compara con historias
lovecraftianas ou de Poe. Engádese que a obra está construída como “un edredón feito a
base de patchworks”, cunha linguaxe elegante e con sutileza. Saliéntase que se trata dunha
novela exemplar, con pingas de (ademais dos autores xa citados) Kafka, de Antón Risco
ou do aragonés Javier Tomeo.
- Armando Requeixo, “Inquietante enigma”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 993/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 993, “letras
Atlánticas”, 23 xuño 2017, p. 30.
Comeza aludindo á novela de Antonio Manuel Fraga, para logo facer un repaso polas súas
publicacións, O castañeiro de abril, Xildas, Tártarus e Querido H.P Lovecraft, esta
última gañadora do Premio Antón Risco de Literatura Fantástica. Finalmente fai
referencia ao estilo, á temática e á estrutura da novela comentada.
- Mario Regueira, “O enigma da moza da praia”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 13 xullo 2017, p. 6.
Apunta que o autor publicou a súa primeira obra hai menos dun lustro e que porén conta
cunha abondosa e variada bibliografía. Comenta que a novela pasou a formar parte das
apostas da editora Embora, da cal se indica que mantén escollas coidadas e pequenas liñas
que escapan do convencional. Sobre a novela, salienta que nace dunha mestizaxe xenérica
que se move entre a novela de ámbito rural, con elementos detestivescos, perspectiva
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histórica, violencia social e xerarquías herdadas do franquismo. Engade que transcorre
nunha vila imaxinaria, Vilar de Sembra, e que está protagonizada por Paco Louro, quen
decide tratar de reconstruír a historia da moza da praia que se atopa nun estado de
conmoción. Afirma que esta obra achega diversidade ao campo literario galego e que o
autor é un dos narradores máis prometedores da actualidade.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Antonio Manuel Fraga. ʻA virxe das areas parte dun soño que tiven un
día, no que escribía esta novela”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 6 xuño
2017, p. 10.
Entrevístase a Antonio Manuel Fraga co gallo desta publicación, o segundo libro do autor
destinado á literatura para adultos, despois de Querido H.P. Lovecraft, I Premio Antón
Risco de Literatura Fantástica a finais do 2015. Afirma que se sente só autor de literatura
infantil e xuvenil, mais que tamén lle apetece evadirse e probar historias novas para un
público exclusivamente adulto, e engade que a literatura infantil e xuvenil aínda está
infravalorada. Das obras no seu conxunto, comenta que teñen en común a fantasía, mais
que n’A virxe das areas sae desta vertente, que naceu dun soño que tivo e que está presente
a zona de Pontedeume, e tamén Cee, Corcubión e Fisterra, grazas á colaboración con
Olaia Sendón, quen achegou moito ao marco da historia e á narración. Engade que
actualmente está traballando nunha historia dirixida a esa fronteira entre a literatura
infantil e xuvenil, ambientada nunha época pasada e cerca da Coruña.

García Porral, Xoán Carlos, O último caseiro, limiar Celso Fernández Sanmartín,
Silleda: Edicións Fervenza, 2017, 149 pp. (ISBN: 978-84-17094-02-7).
Xoán Carlos García Porral (Goiás-Lalín-Pontevedra, 1974) presenta unha escolma de
episodios que lle aconteceron a Martiño ao longo da vida, de como naceu nunha familia
de caseiros e como a súa familia foi mudando de casa por cartos até que finalmente se
instala en Lalín, abandonando o oficio de caseiro e construíndo a súa propia casa. Ábrese
cun limiar de Celso Fernández Sanmartín e subdivídese en tres etapas (neno, mozo e
vello) complementadas na meirande parte dos casos por ilustracións do artista Caio
Samos Braga (Salvador de Bahía- Brasil, 1993). A correlación destas historias, narradas
en primeira persoa nun espazo múltiple e cunha duración extensa, reflicten á perfección
a situación sufrida por milleiros de galegos nos últimos anos.

Graña, Bernardino, O neno mariñeiro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa,
n.º 414, setembro 2017, 144 pp. (ISBN: 978-84-9121-256-0).
Novela estruturada en trinta capítulos, que se configuran en breves relatos, na que
Bernardino Graña (Cangas do Morrazo, 1932) homenaxea as xentes do mar. Conta, a
modo de biografía, os recordos de infancia e adolescencia de Elías, ao tempo que retrata
o espazo das súas vivencias iniciais (Darbo, Cangas e o mar do Morrazo) e as xentes,
particularmente a contorna familiar, na que destaca Agustina, a madriña que exerce de
nai, e o ámbito social e político da Guerra civil e a posguerra, anos de fame e medo.
Narrada en primeira persoa polo neno protagonista ofrece unha ollada inocente para
relatar pasaxes máxicos e inesquecibles como a chegada da luz eléctrica, a importancia
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das mulleres como alicerces do mundo ou a construción dun papaventos, ao tempo que
tamén emprega a ironía, o humor, a oralidade.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Bernardino Graña mostra o seu ADN literario”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 29 setembro 2017, p. 8.
Comenta que esta novela “dialoga con naturalidade e solidez” con obras anteriores, que
bebe da “memoria fecunda e íntima” e que conta cun rexistro lingüístico “rico e
engaiolante”. Indica que a obra é un percorrido biográfico polas vivencias do rapaz Elías,
“sendo particularmente minucioso coa ollada que se dirixe tanto á contorna familiar coma
ao ámbito social e político dos primeiros anos da guerra civil. Salienta pasaxes da obra
que se caracterizan polo humor, a ironía, o recurso á oralidade e a omnipresenza do mar.
- Román Raña, “Tesouros da memoria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 644,
“Libros”, 2 novembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 591, “Letras galegas”, 4
novembro 2017, p. 10.
Refírese ás obras Profecía do mar, O noso amor e os peixes, Himno verde, Fins do mundo
e Protoevanxeo. Despois de facer un repaso pola bibliografía do autor, descríbense algúns
aspectos da novela, como o carácter mariñeiro ou a súa estrutura.
- Camiño Noia, “Retorno á primeira marea”, Tempos Novos, n.º 247, “Protexta”,
“cultura”, decembro 2017, p. 79.
Faise referencia ás obras anteriores do autor, entre elas, destácanse Poema do home que
quixo vivir, Profecía do mar, Non vexo Vigo nin Cangas, Se o noso amor e os peixes ou,
no ámbito da narrativa infantil e xuvenil Fins do mundo. Preséntase O neno mariñeiro
como obra de Literatura Infantil e Xuvenil e apúntase que contén trinta relatos curtos, en
primeira persoa, que remiten á nenez do autor en Darbo. Anótase que a temática xira
arredor da vida dos mariñeiros no eido do traballo, da casa e da familia. Dáse conta de
que a franxa temporal da obra abrangue dende a Guerra civil, incluíndo escasas
referencias ao conflito, até a década dos corenta. Anótase que o espazo principal no que
transcorre a obra é o negocio da madriña do protagonista e destácase o retrato que achega
sobre a pobreza da sociedade da época, a preponderancia da figura masculina en relación
á vida mariñeira e ás súas tarefas e tamén á relevancia de aves e peixes. Por último,
saliéntase a riqueza léxica e a súa utilidade no ámbito docente.
Referencias varias:
- R. L., “O neno mariñeiro”, Diario de Pontevedra, “Táboa Redonda”, 19 novembro
2017, p. 4.
Informa sobre esta obra que trata acontecementos da guerra de España e retrata sen
nostalxia e con humor a sociedade moza do momento. Apunta que o seu autor, Bernardino
Graña Vidal, foi catedrático de literatura e participou na creación do grupo Brais Pinto.
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Graña, Farruco, Badaladas de Anllóns, Ferrol: Edicións Embora, col. Narrativa galega,
2017, 150 pp. (ISBN: 978-84-16456-54-3).
Farruco Graña (Carballo, 1966) presenta un conxunto de pequenos relatos, conformando
un verdadeiro “canto” ás augas do río Anllóns, mentres acompaña ao lector nunha viaxe
ao longo e ancho da xeografía galega, especialmente, pola Comarca de Bergantiños (de
onde é natural o escritor) e pola zona de Ribadeo (onde reside). Pero os “ecos das
badaladas” van moito máis alá, atopando referencias ao porto de Noia, a Muxía e Fisterra
ou á cidade de Santiago de Compostela e ao seu Camiño. Malia seren historias
independentes, todas elas comparten eixos comúns: as xentes do pobo galego e a súa loita
ante a dureza da vida. Mediante as palabras, Graña trasládase á realidade dos antepasados,
de finais do século XIX e das primeiras décadas do XX, para retratar tradicións,
supersticións e crenzas populares, a represión vivida neses anos, o illamento do resto do
país… E, tamén, certas doses de amor ou convivencia entre as xentes, por exemplo, entre
os habitantes de ambas beiras do río Eo. Predomina a ambientación rural e un dos grandes
“protagonistas” do século pasado en Galicia: a emigración, facendo uso dunha linguaxe
coidada na que abundan os topónimos precisos nunhas historias cheas de detalles ou
expresións propias desas épocas, moitas das cales caeron en desuso na actualidade.

Heinze de Lorenzo, Úrsula, Pon un psiquiatra na túa vida... e xa verás, Santiago de
Compostela: Alvarellos Editora, col. Libros do Sarela, 2017, 171 pp. (ISBN: 978-8416460-14-4).
Úrsula Heinze de Lorenzo (1941, Colonia, Alemaña) tece nesta novela un diálogo entre
unha paciente que sofre depresión, Sally McMahon, e o seu psiquiatra, o doutor Arne, ao
longo de vinte sesións terapéuticas e durante dous anos. Cunha narradora en primeira
persoa, a novela abre cun breve capítulo, a modo de introdución, no que se autopresenta
a protagonista, Sally McMahon, que padece unha fonda depresión, e explica brevemente
a convivencia con esta enfermidade e a súa decisión de erguer o teléfono para ir ao
psiquiatra. A partir de aí, os capítulos divídense segundo as citas que a protagonista
mantén co seu psiquiatra: inícianse na primeira até a vixésima e última cita a aparecen
marcados polo número da cita escrito en letra tipo hand, negriña e cursiva (mesmo
formato que emprega para a capa e para titular os demais paratextos). Sally é unha muller
madura, de profesión escritora e moi culta, de orixe irlandesa que mora en Galicia e que
xa na primeira cita fica namorada do seu doutor, Arne, un home de trinta e poucos anos,
casado, alto e cunha personalidade máis fría. Nos capítulos alterna o diálogo áxil entre o
doutor e Sally co monólogo interior da protagonista na que se deixan ver os pensamentos
dela durante as pausas e silencios na conversa que manteñen. Ao longo dos vinte
capítulos, faise un percorrido polas distintas etapas da vida de Sally, por momentos que a
foron marcando, dende a súa chegada a Galicia, pasando polas anécdotas centradas nas
súas infinitas viaxes. Tamén se aproveita para deixar referencias musicais con frases de
cancións de intérpretes como Tom Jones, Mari Trini, Luis Miguel etc. No tocante á
temática, a novela trata aqueles conflitos e problemas máis fondos da enfermidade que
pacede Sally McMahon e tamén da súa vida, como o son a vellez, a idea da morte, a
sexualidade, a relación cos demais ou a desilusión.
Recensións:
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- Ramón Nicolás, “Despois do croissant, séntanos no diván”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 24 marzo 2017, p. 8.
Coméntase que a autora presenta un currículo literario inxustamente recoñecido e
menciónase a anterior obra publicada, tamén en Alvarellos, a crónica ... E os domingos
un croissant (2015). Exponse que a presente novela camiña polos síntomas
psicosomáticos dunha muller protagonista que padece depresión e engádese unha breve
achega ao argumento principal. Sobre a temática, afírmase que abrangue a
incomunicación, a vellez, a necesidade do agarimo físico, do amor, da sexualidade e da
atracción física. Péchase indicando que se trata dunha novela valente, orixinal, intensa e
moi ben escrita.
- María Navarro, “Palabras para a terapia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 626,
“Libros”, 11 maio 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 579, “Letras galegas”, 20 maio
2017, p. 10.
Resume o argumento desta obra na que a protagonista atravesa diferentes estados que
traspasan as fronteiras do psíquico, asistindo o lectorado á evolución da doenza. Apunta
que trata a seguridade, integridade, estabilidade, o amor, a estima e o respecto a si mesmo.
- Camiño Noia, “Unha realidade ficcionalizada”, Tempos Novos, n.º 241, ProTexta,
“cultura”, xuño 2017, p. 85.
Analiza esta novela, indicando que trata o tema da depresión que padece a escritora
protagonista, narrando as sesións co seu psiquiatra. Pon en relación esta obra coa anterior
da mesma autora, E os domingos un croissant, apuntando que se trata dunha novela
biográfica sobre as vivencias nun psiquiátrico. Subliña que está estruturada en vinte
capítulos e que o diálogo ten un papel preponderante, combinándose coa narración en
primeira persoa da doente. Apunta que está baseada en testemuños reais de mulleres que
sofren depresión e salienta o tratamento realista da enfermidade.
Referencias varias:
- ECG, “Heinze analiza a depresión pola vellez na súa novela”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 17 marzo 2017, p. 40.
Fala da presentación desta obra no Airas Nunes e resume o argumento que afonda en
temas como a morte, a sexualidade ou as relacións sociais cunha prosa “áxil e atraente”.

Lista, Suso, Charamuscas, Ferrol: Edicións Embora, col. Narrativa, maio 2017, 148 pp.
(ISBN: 978-84-16456-53-6).
Conxunto de relatos “fantásticos” de Suso Lista (Corme, 1962) que reflicten
monstruosidades, que acontecen no cotián das persoas en Galicia, que a sociedade se nega
a aceptar, considerándoo como algo imposíbel nestes tempos. Comeza cun prólogo, “A
furna das entrañas”, de Manuel Rivas, no que se presenta a obra como “Un refacho de
vento” e salienta a orixe autóctona e real de todas as historias que se van a desenvolver,
afirmando que “o extraordinario non hai que procuralo fóra do real [...] o fantástico pode
ser ordinario”. A partires de aí, a narración comeza dividida en capítulos, canda un cun
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título que se corresponde co tema central do texto, como “Charamuscas” —o relato inicial
do que deriva o nome do libro—, “Fa”, “Pepe”, “Guerra” ou “Fin”, así até un total de
vinte e unha historias con diferente extensión, temática ou narrador.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Do mar e máis”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 999/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 999, “máis Libros”, 3
setembro 2017. p. 32.
Vincúlase esta publicación e o seu contido cunha homenaxe a Alfred Hitchcock e Jimmy
Stewart. Tamén se alude ao prólogo da autoría de Manuel Rivas.
- Ramón Nicolás, “Suso Lista escribe con tinta e salitre”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 1 decembro 2017, p. 8.
Indica que o vaivén é un dos méritos deste libro de relatos que completa unha triloxía
xunto con Salseiros e Xeixos. Apunta que son historias de ficción ancoradas na realidade
que salientan polo dominio da narración oral e as sentenzas cheas de sentido que insire.
Comenta que o autor constrúe un “exercicio de cartografías marítimas, de carácter persoal
e emocional” e que mostra personaxes espidos ao falar da propia condición humana.
Referencias varias:
- María L. Viñas, “Suso Lista. ‘O ultralocal é o máis universal de todas as historias”, El
Progreso,”Vivir”, “Cultura”, 12 outubro 2017, p. 67.
Indica que esta obra pecha a triloxía comezada con Salseiros e Xeixos. Alude ao prólogo
escrito por Manuel Rivas e afonda no contido dalgúns dos relatos.
- Chito Rivas, “Suso Lista, de percebeiro a escritor”, La Región, “Provincia”,
“Testemuñas da memoria”, 15 decembro 2017, p. 37.
Recolle as palabras de Suso Lista no acto de presentación desta obra composta por vinte
e un relatos e ofrece unha pequena biografía do autor.

Lopo, Santiago, A arte de trobar, Premio Xerais de Novela 2017, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. Narrativa, n.º 416, outubro 2017, 224 pp. (ISBN: 978-84-9121-273-7).
Novela de Santiago Lopo (Vigo, 1971) encabezada pola dedicatoria “A Vane, que me
agasallou cunha cantiga” e dúas citas relacionadas co tema central da novela, as cantigas
e cancións medievais: a primeira é a Canción Cruzada contra os Albixenses (anos 12081219) e a segunda unha peza do trobador do século XIII, Bernart Sicart de Maruèjols.
Estrutúrase en sesenta capítulos breves, un prólogo e un epílogo breves, para desenvolver
unha historia ambientada no século XIII onde personaxes históricos, como o Rei
Fernando III ou Pero da Ponte, se mesturan con outros que non se sabe se existiron
realmente, como María Balteira, e outros totalmente inventados, como Nuno, Elvira ou
Xoán que interactúan en dous puntos xeográficos principais: os arredores de Toulouse
(Francia), durante a Cruzada albixense da igrexa católica e o goberno de Francia contra
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os cátaros, representada polos personaxes de Guy de Lille, un sádico nigromante
flamengo, e Guillame de Arnaud, tamén amigo da tortura e do sadismo en nome da
salvagarda da fe cristiá e da pureza da igrexa católica, e o segundo escenario a carón do
personaxe de Elvira, unha nobre occitana e trovaritz que foxe dos primeiros co obxectivo
de conservar un importante códice que pertencera á biblioteca de seus pais. Na súa
peregrinaxe únese a unha compañía de artistas ambulantes da que forman parte Nuno e
Xoán, galegos e tamén trovadores, que foxen de diferentes leas relacionadas co mundo
da farándula. Unidos pola arte de trovar, os tres personaxes emprenden unha viaxe cara
a terras galegas, para poñerse a salvo, sen saber que a Inquisición, e concretamente Guy
de Lille, ten contratada a unha persoa, Isahort, que debe capturar a Elvira e levar o códice,
pois pensa que se trata dun libro sobre nigromancia. Estando en Burgos Xoán é ferido por
un touro durante unha revolta despois dun torneo de canas e a súa auxiliadora resulta ser
unha muller chamada Delfina, gran viaxeira e coñecedora dos camiños, que se incorpora
á viaxe até Santander, onde queren coller unha nave que os leve a Galicia. Mais Delfina
e Isahort resultan ser a mesma persoa que nun descoido consegue matar a Nuno e fuxir
co códice, que contén A arte de trobar, valioso para Elvira por conservar a súa lingua e
unha parte fundamental da súa cultura, a piques de esmorecer pola presión francesa. A
nobre occitana sente a desaparición do volume como unha perda, mais o seu acompañante
descóbrelle que durante toda a viaxe transcribira o códice para evitar que a información,
tan importante para ela e para o seu pobo, se perdera. O poder da obra roubada e a
maldición que a acompaña é tan forte que Guy de Lille morre dun infarto, Isahort morre
no mar intentando acabar coa vida de Elvira e Xoán por pura vinganza e Guillaume de
Arnaud recibe a visita dun curioso e sinistro voitre que lle augura que debe rematar coa
súa persecución aos cátaros. Xoán e Elvira chegan a Galicia, moi preto da terra de orixe
do finado Nuno, Vigo, e Elvira confésalle o seu verdadeiro nome: Martine. A novela
finaliza cunha nota fóra da paxinación que di “A arte de trobar, de Santiago Lopo,
rematouse de imprimir sete séculos despois da escrita a man do Pergamiño Vindel”, de
tal xeito que, o final semella resultar aberto, sementando a dúbida sobre a verdadeira
identidade do autor ou autora, das cantigas sobre as ondas mar de Vigo.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Trobar como construción”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 102, 29 outubro 2017, p. 6.
Indica que a obra é unha historia artellada arredor do camiño de Santiago cunha temática
vinculada ao proceso artístico do trobador. Refírese a O nome da rosa, de Humberto Eco,
e ao Pergamiño Vindel, de Martin Códax.
- Ramón Nicolás, “Coma un fresco románico”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“En galego”, 17 novembro 2017, p. 8.
Destaca que esta novela “posibilita vivir varias intrigas nas que circulan manuscritos e
libros, vidas resistentes e loitas polo poder” durante a Idade Media e que o autor “manexa
con inequívoca solvencia diversas liñas argumentais cruzadas ao longo do Camiño de
Santiago en pleno século XIII”. Cualifica de “impecable” a descrición do contexto e
destaca que os personaxes “singularizados” ofrecen en ocasións “xiros inesperados na
trama, sen perder a ocasión de ofrecer luzadas humorísticas nin, por exemplo, unha
suxestiva reflexión sobre a saúde e proxección ds chamadas linguas vulgares”.
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- Francisco Martínez Bouzas, “Ben conxugada amálgama”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 647 “Libros”, 23 novembro 2017, p. VI/La Opinión, “Saberes”, n.º 594,
“Letras galegas”, 25 novembro 2017, p. 10.
Indica que esta novela máis convencional que obras anteriores conseguiu o Premio Xerais
de Novela 2017 e que acubilla dualidades como a de Elvira/Martine e Isahort. Comenta
que o argumento conta cunha estrutura compositiva lineal e con temas de fondo como a
resistencia cultural, a represión dos cátaros, a diglosia e a cuestión do xénero. Resume o
argumento que amosa a “imaxe máis negra da Inquisición” e o avasalamento dos francos
do norte á cultura occitana. Cualifica a obra como novela de aventuras cunha aliaxe de
historia e ficción na que acerta ao definir os cátaros e as relacións cos maniqueos e ao
diferenciar xograres de trobadores. Salienta os dous grandes marcos literarios nos que se
centra, a lírica provenzal e a galega, a importancia das mulleres, a alternancia de capítulos
breves con outros longos e a prosa natural.
Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Santiago Lopo: ‘Unha boa novela debe ser quen de entreter, ensinar e
facernos pensar”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, nº 646, 9 novembro 2017, p. V/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 592, 11 novembro 2017, p. 11, “Entrevista”.
Recolle a entrevista realizada a Santiago Lopo, na que fala do proceso creativo desta
novela.
- Belén López, “Santiago Lopo. ‘O que non podemos facer é derrotarnos”, Diario de
Pontevedra, “reviSta!”, n.º 892, “Reportaje”, “Quitamerendas”, 18 novembro 2017, pp.
6-7.
Recolle unha entrevista co escritor e mestre de francés na Escola Oficial de Idiomas de
Pontevedra, Santiago Lopo. Comenta a evolución do seu traballo de sete anos de
investigación para publicar esta novela.

Lorenzo Tomé, Xosé, Alma. Un sopro de aire fresco, A Coruña: Baía Edicións, col.
Narrativa, n.º 32, abril 2017, 205 pp. (ISBN: 978-84-9995-221-5).
Novela de José Lorenzo Tomé (Guitiriz, 1954) estruturada en dezanove capítulos
intitulados, ambientada na actualidade, pero centrada na segunda Guerra Mundial e nas
súas terríbeis consecuencias. Principia cunha breve presentación da protagonista, Ada, e
o reencontro cun dos seus mellores amigos da época estudantil, Amado. Logo dunha
conversa arredor das irmás Touza e o papel que desenvolveron para salvar ao pobo xudeu
dos campos do exterminio propiciando a fuxida a Portugal, África ou América, deciden
iniciar unha longa viaxe onde Ribadavia supón un punto de inflexión. O obxectivo do
desprazamento que acaba en California será a busca dun obxecto, a pluma do filósofo
Walter Benjamin. Ao longo da viaxe os amigos van abrindo as súas almas, falando das
experiencias pasadas, do amor, da amizade, da arte, da política e do traballo, entre outros
moitos temas.
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Maceda Abeleira, Beatriz, Cando John Lennon coñeceu a Valle-Inclán, A Coruña:
Editorial Trifolium, col. Nemo, xuño 2017, 119 pp. (ISBN: 978-84-945654-7-2).
Beatriz Maceda (A Coruña, 1963) ofrece unha novela de aprendizaxe ambientada cinco
meses despois do asasinato de John Lennon nos anos oitenta, a través dun bisneto ficticio
adolescente de Valle-Inclán que recorda a época na que lle tocou vivir ao seu bisavó e que
se asoma ao mundo dos adultos a medida que descobre enigmas familiares e persoais que
debe solventar por si mesmo. Lennon e Valle conflúen na imaxinación do rapaz narrador
quen descobre, mentres que pasa uns días no pazo familiar de Vilanova de Arousa, o
parentesco con Valle poucos meses despois do asasinato de Lennon, nun país no que
comeza a agromar a liberdade creativa, e repasa a traxectoria vital do bisavó. A través de
elementos oníricos nun clima de misterio e dunhas intrigantes notas que guían o camiño,
o mozo revela a súa historia e a do seu devanceiro. Maceda homenaxea a Valle na
estrutura da obra, dividida en estacións, que evoca as sonatas; na presenza recorrente de
Max, amigo do protagonista, que lembra Luces de Bohemia, no uso dos espellos cóncavos
e convexos que deforman a realidade como fai o esperpento e na idea central de entender
o teatro como elemento valioso para a propia vida e para o espírito crítico, ademais da
importancia da lectura e da imaxinación. A linguaxe sinxela e directa fai posíbel unha
lectura áxil e doada.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Lennon, Valle-Inclán e as máscaras da ficción”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 11 agosto 2017, p. 6.
Explica que a obra de Beatriz Maceda é o volume inicial dunha nova colección xuvenil
da editorial Trifolium, mais que podería catalogarse como o que se coñece como novela
de fronteira. Comenta cando se inicia a historia e analiza como a autora homenaxea, a
través deste volume, o escritor da “Xeración do 98”. Tamén destaca algúns aspectos da
obra como a súa estrutura, a evocación de sonatas, a presenza recorrente de Luces de
Bohemia ou a relevancia do teatro na vida das persoas e no desenvolvemento do espírito
crítico.
- Vicente Araguas, “Moito Valle (e un poquiño de Lennon)”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.000, 10 setembro 2017, p. 32.
Tras indicar que Trifolium edita con fermosura, comenta que esta obra de Beatriz Maceda
se inspira nun feito real para relatar un enigma que debe resolver un descendente de Valle.
Resume o argumento da obra, apunta o seu “contido, docemente didáctico” e salienta que
está ben escrita e fermosamente editado.

- Armando Requeixo, “Valleinclanesca”, Diario de Arousa, “O Salnés ”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.003/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.003, “letras
Atlánticas”, 1 outubro 2017, p. 30.
Tras citar as dúas obras polas que coñeceu a autora, céntrase nesta novela da que destaca
que “o peso do metaliterario ten un papel decisivo” xa que dialoga “coa propia escrita
valleinclanesca, particularmente coa súa memorable Luces de Bohemia”. Alude ao
comezo da novela e refire que “a procura da propia identidade, o herdo da escrita e o
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complexo mapa oculto de relacións de parentesco vai gañando forza segundo avanza a
historia” e que “ten moito de bildungsroman, novela de iniciación”. Destaca a “prosa
fluída” e “o peso do diálogo”, os espazos de Arousa, Madrid e “-en moita menor medida
París-” e a estrutura, tamén como homenaxe a Valle-Inclán, “pois varios dos capítulos
levan por título as estacións do ano, á maneira das célebres sonatas do escritor”, e a
inclusión como personaxe “dun poeta galego facilmente recoñecible”. Remata apuntando
os fíos da novela e afirmando que a autora se atopa “en plena progresión autorial e á que
haberá que seguir os pasos”.

Martínez Pérez, Manuel, Na cidade do perdón, Santiago de Compostela: Edicións
Bolanda, 2017, 216 pp. (ISBN: 978-84-617-9956-5).
Manuel Martínez Pérez (Salceda de Caselas) ofrece un conxunto de historias curtas nas
que mestura realidade e ficción, tendo como nexo común estar ambientadas na cidade de
Santiago de Compostela á que cualifica como “cidade do perdón”. Cargada de ironía, no
pequeno capítulo inicial a modo de introdución presenta esa “Cidade do perdón”, como
cidade histórica, universitaria e política, e, en definitiva, como un “cúmulo de sucesivas
historias e personaxes”. As trece historias, centradas en distintas realidades ou persoeiros
emblemáticos da cidade na segunda metade do século XX son: “O colexio de San
Francisco” (pp. 17-50), evocando o mundo estudantil e da tuna; “As dúas Marías: unha
tolemia de amor?” (pp. 53-64 ), sobre as irmás hoxe inmortalizadas na Alameda e,
especialmente, sobre un amor de Libertad; “O mestre bretón” (pp. 67-81), arredor da
accidentada chegada do músico, o seu asentamento no Pombal e a súa amizade cos
estudantes de medicina ; “O holandés errante” (pp. 85-89), cun protagonista sospeitoso
de ter un pasado nazi e sempre cuns dicionarios na man ; “Toñita e Blanquita” (pp. 9398), centrado en dúas prostitutas de certa idade do Pombal; “O pinto tenor” (pp. 101-107),
sobre as actuacións deste nas Praterías e as súas relacións cos acomodadores dos teatros
composteláns ; “Pincho, o sancristán” (pp. 111-120), sobre a chegada deste ao Hospital
Clínico e a súa sorprendente dotación sexual; “O ecónomo auxiliar” (pp. 123-133), onde
a vida sexual dun eclesiástico se converte no centro da historia ; “A noiva do casino” (pp.
137-152), que recrea as charlas de anciás reunidas no casino compostelán ; “Vales: unha
paixón universitaria” (pp. 155-171), protagonizada por un estudante de medicina que
rematou a carreira tras corenta anos; “O accidente dos futbolistas e a epopea das
traballadoras do sexo” (pp. 175-186), no que se evoca a heroicidade das prostitutas do
Pombal ante un accidente de autobús; “Unha historia de sexo tapiada incrustada nun
cerebro tolo polo amor” (pp. 189-195), na que unha maldición familiar deriva dos amores
ilícitos das antepasadas da protagonista con eclesiásticos; e “O doutor Carballo” (pp. 199207), no que é evocada a realidade do Hospital Psiquiátrico de Conxo.
Referencias varias:
- ECG, “As Marías ou o mestre Bretón entre os protagonistas do novo libro de Martínez”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 29 novembro 2017, p. 25.
Comenta a publicación desta obra creada polo médico e profesor da USC, Manuel
Martínez, que consta de trece relatos sobre diferentes historias románticas, coma a das
Marías, ou tráxicas, como a noiva do casino.
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- Montse García, “Santiago, ‘Cidade do perdón”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, 29 novembro 2017, p. L11.
Entre outras actividades, informa do acto de presentación desta obra que recupera
coñecidos personaxes de Santiago a través de trece relatos que combinan ficción e
realidade.

Moure, Teresa, Um elefante no armário, Santiago de Compostela: Através Editora, col.
Através das letras, n.º 29, 2017, 325 pp. (ISBN: 978-84-16545-14-8).
Novela de Teresa Moure (Monforte de Lemos, 1969) publicada pola editorial da
Associaçom Galega da Língua e, polo tanto, dende propostas reintegracionistas, como se
aclara na páxina inicial dos créditos do seguinte modo: “este libro está escrito numa
variedade galega de portugués”. A obra céntrase na figura, un tanto enigmática, de Ana
Brouwer, filósofa asentada en Holanda que cre que as verdades son relativas até que é
enganada e, daquela, interésase de forma case obsesiva pola busca da Verdade nas súas
investigacións. Ao longo da novela, diversos personaxes relacionados con Ana ofrecen a
súa visión sobre ela, destacando a perspectiva do escritor retirado Maurício –presentado
como un auténtico voyeur machista– na primeira parte (pp. 7-63), a da profesora Natália
–obsesionada coa idea de que a súa amiga Ana quere asasinar ao seu vello amante– na
segunda parte (pp. 65-121), e a da psiquiatra Ingrid na terceira parte (pp. 123-160).
Posteriormente, Ana convértese na voz narradora, até que na última parte aparece o texto
da novela que Mauricio escribe sobre ela a partir dos datos recompilados en Lisboa grazas
a Ingrid e a Natalia, esta última responsábel dunhas entrevistas ao profesor Herzberger,
amante de Ana. Así o aclara Maurício nun epílogo a modo de clarificación da historia (pp.
271-279). A narración enriquécese coa incorporación de fragmentos poéticos ou correos
electrónicos, cobrando especial relevancia uns Apéndices (pp. 321-323) onde se publican
unha “selección de textos de Ana Brouwer”, “entrevistas con Ingrid Meyer non incluídas
no relato” e unha “nota final” na que se recompilan, precisamente, varios correos
electrónicos. Así mesmo, a obra contén partes discursivas de forte carácter reflexivo sobre
a verdade, o relativismo e a post-verdade.

Neira Cruz, Xosé Antonio, O sono das sereas, XI Premio de Narrativa Breve Repsol
2017, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 366, 157 pp. (ISBN: 978-84-9151-0987).
Xosé Antonio Neira Cruz (Santiago de Compostela, 1968) ofrece unha novela centrada
na Costa da Morte como espazo literario e nas súas xentes, que lembra os “contos de
lareira”, historias tradicionais orais que contan os maiores. É unha historia de medo, de
crenzas, de segredos agochados durante séculos dos que ninguén se atreve a falar A
superstición é punto de creación dos propios medos e elemento clave polo que o lector se
identifica coas vivencias dos personaxes e co que elas nos contan. Trátase dunha narración
a tres voces, contada por tres forasteiros nunha mesma vila: Gloria, unha restauradora que
traballa na Igrexa parroquial; Pedro, o sacerdote da vila, aínda algo perdido no seu oficio
debido a falta de experiencia; e a doutora, que chega á vila para curar dun estraño mal a
unha das veciñas, que se atopa morta en vida deitada nunha cama e sen poder durmir nin
un só día, debido a unha maldición que afectaba ás mulleres desa familia, segundo se
dicía na vila. De maneira que o autor tamén xoga coa pegada que deixa o pasado nos
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habitantes da vila e como isto afecta ao momento que se vive na actualidade. A partir de
todos estes segredos e medias verdades, Neira Cruz enfía a historia de maneira fluída e
continuada, mais con certos toques de innovación que garda a tensión até o último
momento.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Sono que sono”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.016/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.016, “máisLibros”,
31 decembro 2017, p. 32.
Indica que se trata dun libro “aseadiño, pulcro, ben construido mais que non vai deixar
maior pegada”, pois o argumento non provoca o interese lector, hai moito parrafeo e conta
con algunha “afouteza técnica” como deixar en suspenso o remate de cada capítulo para
vencellalo ao seguinte. Comenta que crea unha ilusión que non se resolve coa lectura.

Neira Vilas, Xosé, Os papeis do vello mariñeiro, Santiago de Compostela: Bolanda
Ediciones, 2017, 88 pp. (ISBN: 978-84-697-3703-3).
Obra póstuma de Xosé Neira Vilas (Gres, 1928-2015) que acolle un conxunto de relatos
que acontecen polos mares do mundo e que o autor recompilou de varios mariños
mercantes galegos. Dá voz a un navegante galego procedente dunha aldea do interior de
Galicia, labrego, fillo e neto de labregos, que ao morrer deixa nun palleiro os recordos da
súa vida de navegante. A través dos “contos” póstumos do vello mariñeiro, amosa a visión
dun mundo descoñecido: o dos mariñeiros de alta mar, que percorren lugares diversos e
que coñecen países, xentes e culturas diferentes. Cada texto acompáñase dunha
ilustración de Alberto Fernández, autor tamén da cuberta.
Referencias varias:
- A. A. M., “Santiago acolle mañá a presentación dun libro póstumo de Xosé Neira Vilas”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, p. 69/ El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, p. 43, 5 xullo
2017.
Anuncia a presentación desta obra póstuma de Xosé Neira Vilas editada pola Editorial
Bolanda e que terá lugar no monumento San Francisco de Santiago de Compostela. Alude
a un dos responsábeis da publicación, Luís Reimóndez, presidente da fundación co nome
do escritor.
- ECG, “Bolanda presenta mañá en Santiago o libro ʻOs papeis do vello mariñeiro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 5 xullo 2017, p. 35.
Trata sobre a publicación póstuma d’Os papeis dun vello mariñeiro, de Xosé Neira Vilas.
Fai referencia a Luís Reimóndez, presidente da fundación Xosé Neira Vilas.
- R. L., “Son historias que Neira Vilas lles oíu a navegantes galegos”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, 7 xullo 2017, p. 52.
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Nomea Os papeis dun vello mariñeiro, a novela póstuma de Xosé Neira Vilas, publicada
pola editora Bolanda e refírese ao presidente da fundación e a Henrique Monteagudo,
secretario da Real Academia Galega. Tamén cita outras obras da editora como Díaz
Pardo, crónica dunha fecunda amizade, Xosé Neira Vilas: memoria gráfica¸ Semente
galega en América, Contos vellos para rapaces novos e Quinque na aldea.

Novo, Isidro, O tabú na traslenda, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Alcaián,
2017, 192 pp. (ISBN: 978-84-16121-79-3).
Isidro Novo (Lugo, 1951) destaca o rural galego como protagonista da súa novela, na que
o futuro é o tempo elixido para o desenvolvemento da trama. A historia transcorre na
parroquia interior de Amarelle, que non salienta por nada en especial, agás porque
misteriosamente a poboación é a mesma que a comezo do século XX. Pouco a pouco,
comeza a formarse a idea entre os habitantes de Amarelle que un ser máxico ou
sobrenatural habita na vila e lles proporciona un coidado místico para evitar que pase o
tempo por eles. Moitas son as persoas pertencentes a outras vilas ou cidades que acoden
a Amarelle para comprobar cos seus propios ollos o que os rumores din, mais, cando
comprenden que os rumores son certos, os habitantes afirman que a súa incríbel vitalidade
nada ten que ver co mito das ‘mouras’; non obstante profesan unha idolatría pola figura
da Moura de Amarelle, un ser benfeitor e amante dun campesiño da vila que permanece
encantado por ela. Destaca pois o carácter máxico da Moura que se converte na
conselleira da aldea, sendo unha muller valente, con xenio e de gran raciocinio o que lle
vale o respecto de todos. Tamén se tratan as consecuencia da Guerra civil nos saltos ao
pasado que se producen.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Isidro Novo. ʻA nova novela está ambientada nunha parroquia con futuro”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 6 xuño 2017, p. 53.
Entrevista na que o autor fala dalgunhas cuestións chaves que teñen que ver co proceso
de creación e argumento desta súa nova novela. Tamén indica que se localiza nunha
parroquia da Galicia interior que garda moitos misterios.
- María L. Viñas, “Isidro Novo. ʻFixen a novela pensando que o futuro ten que pasar pola
aldea”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 26 outubro 2017, p. 46.
Trata sobre a presentación desta nova obra de Isidro Novo da man de Urco Editora. Tamén
se refire ao poemario CO2, publicado en Edicións Positivas, repasando o contido
argumental.

Pavón, Cris, Limiar de conciencia, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Alcaián,
xaneiro 2017, 545 pp. (ISBN: 978-84-15699-73-6).
Cris Pavón (A Coruña, 1962) aventúrase no mundo das IA, as Intelixencias Artificiais,
moi presentes na actualidade. Lidia é unha máquina lingüística intelixente capacitada para
a construción e redacción de textos que vai amosando a súa conciencia innata e a súa loita
por existir no mundo dos seres humanos. Desta forma, a través da simulación
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computacional, Lidia narra a súa historia, a súa mecanización dende que existe e a súa
profunda evolución chegando a desenvolver unha psique moi parecida á humana, con
conciencia e pensamentos propios. A protagonista ten a habilidade de traducir textos de
diversa índole, dende manuais científicos, poesía, receitas de cociña, crónicas
parlamentarias de países europeos, até guións para o desenvolvemento de videoxogos.
Mais a medida que vai crecendo estruturalmente, comeza a cuestionarse certos aspectos
da súa existencia e tamén se familiariza con textos máis autorreflexivos e autodescritivos,
sendo ela mesma consciente de que posúe unha maior desenvoltura neste tipo de escritos
ca ao inicio. É vítima de sensacións humanas coma a ansiedade ou a desesperación, co
cal empézase a albiscar os primeiros sinais de Lidia máis aló da máquina. Nun momento
dado pensa en rebelarse contra os seus creadores, persoas que sente descoñecidas, ao ter
unha sensación de soidade e abandono constantes malia ser unha especialista na
comunicación que, paradoxicamente, permanece illada comunicativamente do resto do
mundo. Pouco a pouco Lidia amplía a súa complexidade interna e narra historias, ao
descubrir o gusto pola escritura e os relatos. Tamén apunta as referencias bibliográficas
que utiliza nas mesmas, coma a obra de Alejandro Dumas, O Conde de Montecristo, a
Biblia ou o Corán. Cando descobre esas historias, manifesta o seu desexo de
independencia das súas obrigas para dedicarse por completo a narrar contos trepidantes,
no lugar de tarefas que xa non lle resultan atractivas, coma redactar crónicas e memorias,
informes divulgativos etc. Toma como exemplo a obra de Dumas para escenificar o
cativerio do que se sente presa e encerrada, deixando en claro que ansía a autonomía
propia dos seres humanos para tomar as decisións que lle permitan escribir e pensar con
liberdade. Remata cunha das historias de Lidia na que o protagonista, Antonio, decide
apagar a máquina (“E Antonio apagou a máquina” p. 538): un xesto simbólico de grande
importancia que pode reflectir o intrínseco desexo de Lidia de deixar de ser unha escrava
do sistema industrial que a creou, para converterse nun ser totalmente libre, aínda cando
iso lle custe a súa propia existencia. Ao final, inclúese un completo glosario no que se
explica de forma detallada algún dos termos máis complicados que se manexan na obra.
Referencias varias:
- Santiago Jaureguizar, “Cris Pavón presenta en Trama su libro ‘Limiar de conciencia’”,
El Progreso, “Lugo”, “Mira Lugo”, 7 decembro 2017, p. 8.
Informa do acto de presentación desta obra.
- J. Vázquez, “Cris Pavón presentó su novela ‘Limiar de conciencia’ en Trama de Lugo”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 8 decembro 2017, p. 52.
Describe o acto de presentación desta obra que tivo lugar en Trama e nomea as persoas
que acompañaron a autora.

Paz, Xabier, Aníbal e a Pintora, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 404,
xaneiro 2017, 370 pp. (ISBN: 978-84-9121-137-2).
Volume no que Xabier Paz (A Coruña, 1949) describe a vida da pintora renacentista
Artemisia Lomi (Roma, 1593-Nápoles, 1653), filla de Orazio e Prudentia, dende o seu
nacemento até a súa morte. A obra conta con vinte e un capítulos e mais un Epílogo,
ademais de varias voces narradoras, entre as que salientan tres: a de Aníbal Moreda, coa
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súa obsesión por Artemisia; a voz en primeira persoa da propia Artemisia Lomi; e mais a
dun narrador en terceira persoa, quen despois de recibir en legatario os papeis e os
traballos de Aníbal sobre Artemisia, de os ler, de os reescribir e de visitar unha mostra
antolóxica sobre Artemisia en Milán se decide a publicar un libro titulado Aníbal e a
Pintora. Na detallada explicación da vida de Artemisia Lomi cóntase como comezou
traballando como pintora na casa obradoiro de Orazio Gentileschi, seu pai quen chegou a
desprezala por ser muller, e como despois de ser violada por Agostino Tassi ten que casar
con el. A seguir sábese do seu novo matrimonio con Pierantonio Stiattesi, co que tivo
descendencia, e mais do seu romance con Francesco Maria Maringhi que xunto con
Stiattesi conformaron un triángulo amoroso consentido. Tamén se conta que Artemisia
tivo de padriños a Galileo Galilei e mais a Bounarroti o Mozo, como viviu, sufriu e
traballou en Roma (coa celebración do xubileu de 1600), Florencia, Venecia, Nápoles e
Londres e como elaborou os seus principais cadros: Autorittrato come allegoria della
pintura (Alegoría da pintura) (que se reproduce na portada do libro), Susanna e i
vecchioni (Susana e os vellos), as súas Susannas e Madonnas etc., obras que aparecen
reproducidas en cor ao final do volume.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Pintora nun mundo de homes”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 624, “Libros”, 27 abril 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 577, “Letras
galegas”, 6 maio 2017, p. 10.
Comeza apuntando que o autor elixe de novo, nesta terceira entrega da triloxía narrativa
histórica italiana, personaxes históricos porque considera que “son un molde onde se
poden verter todos os problemas do ser humano”. Comenta que Aníbal Moreda é un “alter
ego do autor” e explica quen foi a pintora Artemisia Gentileschi, de quen o autor refire
que “foi unha muller que se sostivo coa pintura nun mundo de homes”, como detalla a
súa vida, de aí que influída pola súa “intensa vida sentimental”, pintara “seres femininos
non plácidos, senón transidos dunha emoción transcendente e dotados de corpos
explícitos e fartos”. Destaca como principal achega da novela “o gran fresco, amplamente
documentado, da Italia barroca, con Gran teatro Contrarreformista herdado do turbillón
de Trento”. Sinala que Artemisia se sente “fachendosa por ser muller que se fixo a si
mesma e non pode evitar a xenreira contra a herdanza de Trento e da súa época”. Finaliza
destacando que a novela se caracteriza por “un caudaloso coñecemento das técnicas
pictóricas e unha prosa rutilante e poderosa”.
Referencias varias:
- Santiago Jaureguizar, “Os átomos, o espazo baleiro e a opinión”, Diario de Pontevedra
/El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 66, 29 xaneiro 2017, p. 8.
Comenta que comezou a lectura desta novela que Xabier Paz escribiu sobre Artemisia, na
que “as súas heroínas son mulleres guerreiras, verdugos armados, como Xudit ou Xael,
ou vítimas desarmadas como Susana, ou pecadoras arrepentidas como María Magdalena”.
- R. L., “Aníbal e a pintora”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
67, 5 febreiro 2017, p. 6.
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Indica que esta é unha novela protagonizada por Aníbal Moreda á procura da verdade
sobre a vida da pintora Artemisia Gentileschi, unha artista que descobre a partir dun lenzo
atopado en internet. Engade que na novela o autor deixa “un mangado de libros e medio
cento de ruíns reproducións de cadros que serán os materiais para fundar unha estraña
relación que rematará por mirrar o esforzado amador”.
- Ana G. Liste, “Xabier Paz. ʻCon Aníbal e a pintora din cunha triloxía da gran cultura
europea”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 15 febreiro 2017, p. 38.
Entrevístase ao autor Xabier Paz no museo Marco de Vigo onde estará acompañado por
Beatriz Suárez Briones e Manuel Bragado. Coméntase que tras o éxito da súa novela As
vidas de Nito (Xerais, 2013) retoma o fío do primeiro libro de narrativa Renacer (Xerais,
2008) ao contar a historia dunha muller pintora na Italia de Caravaggio, Artemisia
Gentileschi. Comenta que a historia de Artemisia chegou a el a través dun cadro dun tema
bíblico, “Susana e os vellos”, e que a partir de aí foi documentándose até ver que sería
posíbel crear unha triloxía da gran cultura europea metida na literatura galega. Engade
que traballar con temas históricos lle serve para tratar temáticas universais como as
relacións persoais, o papel do oficio na construción persoal ou a familia.
- Fernando Franco, “Y más mujeres en la pintura”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
15 febreiro 2017, p. 10.
Dá conta da presentación no Museo Marco de Vigo desta novela e achega información
sobre Artemisia Gentileschi, pintora italiana do século XVII, protagonista da obra.
- Cuca M. Gómez, “Aniversarios de gente especial”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”,”De café con Cuca”, 15 marzo 2017, p. 62.
Entre outras cuestións, dáse conta da presentación desta obra na Casa das Campás.
- J. C., “Xabier Paz lleva a la biblioteca de O Barco su última novela”, La Región,
“Valdeorras”, 25 maio 2017, p. 23.
Faise eco da presentación desta novela na Biblioteca Municipal Florencio Delgado
Gurriarán, acto no que se indica que tamén participa a concelleira de Cultura e Educación,
Margarita Pizcueta. Engádese que o autor é doutor en Ciencias Biolóxicas, investigador
no Centro Oceanográfico de Vigo, con artigos en National Geographic e con novelas
como Renacer, As vidas de Nito e A galera de Xelmírez, e poemarios como Sedimento e
No canto do mar.

Pedreira, Emma, Bibliópatas e fobólogos, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 358,
febreiro 2017, 148 pp. (ISBN: 978-84-9151-037-8).
Emma Pedreira (A Coruña, 1978) propón un conxunto de relatos ao redor do libro, a
lectura e o mundo editorial, con fragmentos de diferente extensión que ás veces se
aproximan á prosa poética e ao microrrelato dende o humor e a crítica ao conxunto do
sistema literario galego. Emprega diferentes recursos narrativos e xogos lingüísticos nos
relatos, así como variedade de puntos de vista, de temáticas (a lingua, os libros, mais
tamén o amor, a morte, a amizade) e tipoloxías textuais (microrrelato, minirrelato,
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aforismo). Contén os seguintes textos: “Shakespeare & CO”, “Shakespeare & CO. (II)”,
“Tarde piaches”, “Animación á lectura”, “Ramo de San Xoán para masocas”, “D. E. P.”,
“Searching”, “Hipocresía”, “Conflito lingüístico”, “Tortilleras S. A.”, “Carta aos reis do
filólogo”, “Búscase”, “Ministoria d’a mor estilo classic”, “Libro dos cánticos do Cor(r)o
As alegres comadres de Miño”, “Amor tirano”, “Test de Rorschach”, “Quen estea libre
de pescada”, “Lost in traslation”, “Necrolóxica”, “Pompas fúnebres”, “Vade(mecum)
retro”, “Satanás”, “O editor é un pai para a escritora”, “Bibliópatas (face)”, “Bibliópatas
(envés)”, “Nota de prensa”, “Querida concelleira de medio ambiente”, “A vida como
interrogante”, “Atentado”, “Outra volta de porca. O estupor”, “Xoguetadas” (presenta a
seguinte dedicatoria: “Para L. G. R, que me contou o ‘esquelete’ desta historia”), “A vida
como enumeración” (coa seguinte dedicatoria: “Para Mon-Mary, corazón de papel”),
“Poeta de garda”, “Fueghonamecha” (dedicado a “Carmiña Salorio, mestra conteira”),
“Relación de glosas sepulcrais no cemiterio das ánimas de Santo Fiz de Remuíños”,
“Pitonisa Poetisa”, “Pitonisa Poetisa II”, “Pitonisa Poetisa III”, “Un Qwerty de seu (Un)”,
“Un Qwerty de seu (Dous)”, “Curso de galego para estranxeiros”, “A casa tomada”, “Ave
María Purísima”, “Saír dos armarios” (inclúe a seguinte cita de Carlos Blanco: “Así a
todo unha morte é unha limpeza/moi grande nunha casa”), “Máxima ansiedade”,
“Conflitos lingüísticos”, “Conta atrás”, “Desaprender”, “Fobólogos”, “Curso de oratura
funeraria”, “Salón de peiteado Mari”, “Palabras maiores”, “Probando micros (haiku do
exaculador precoz)”, “Por min e por todos os meus compañeiros”, “Hora de presentación,
non de consulta”, “O retrato de Dora e André”, “O pintor hipocondríaco”, “Okupas”
(insire unha cita de Raimundo Amador, “Un okupa dentro de tu corazón”), “Tragade as
merdas dunha nunha”, “Desparasitadores” e “Inventario do Museo de Escritores
Suicidas”. O volume presenta na cuberta unha composición realizada por Hayat Husein.
Recensións:
- Mario Regueira, “Case todo está nos libros”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 16 marzo 2017, p. 6.
Comeza referindo que esta obra e o seu debut narrativo, Corazón e demais tripas (2016),
“fan flutuar a súa narrativa entre o microrrelato e formatos de conto máis convencionais
e ambos comparten un ton desenfadado que apunta directamente ao centro das temáticas
de cada un, moitas veces sacralizadas ou reflectidas cunha intensidade mal xestionada”.
Apunta que en Bibliópatas e fobólogos “as persoas lectoras, as voces autoriais, as
bibliotecarias, as editoras, as lendas literarias e os distintos recoñecementos sociais da
actividade literaria conforman un conxunto de aparencia confusa pero ben identificábel
para quen se mova nas súas marxes”. Destaca que “devolve así un mundo a miúdo
poboado pola pedantería e os aires de iniciado á xente de a pé”, de aí que “se cadra por
iso unha parte do protagonismo corresponde á actividade de lectura ou escritura de
persoas anónimas”, e que os nomes propios de autores aparecen “sempre tratados dende
a mesma distancia irónica que moitas veces transmuta os relatos en esquelas ou ofertas
de traballo”. Finaliza afirmando que constitúe “unha lembranza persistente de como é bo
non tomar algunhas cousas con demasiada seriedade”.
- Pilar Ponte, “Humor e escrita”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 626, “Libros”, 11
maio 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 579, “Letras galegas”, 20 maio 2017, p. 10.
Coméntase que Emma Pedreira está tendo máis proxección social e faise referencia a que
foi gañadora do premio Jovellanos con “Lista da compra da viúva” ao mellor poema do
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mundo. Afírmase que a través desta nova obra pretende chegar tanto a aquelas persoas
que non teñen por costume ler como aos lectores habituais. No tocante ás temáticas,
destácanse dúas liñas: o humor e a escrita. E tendo en conta o contido, coméntase que a
obra está composta por contos, textos descontinuos, minirrelatos e microrrelatos. Péchase
dando conta do próximo proxecto literario da autora, un libro de microrrelatos.
- Vicente Araguas, “Si... Sssi... Ssssssiii!!!”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 988/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 988, “máis
Libros”, 18 xuño 2017. p. 32.
Comenta que o título da recensión é un texto tirado de “Probando micros (haiku do
exaculador precoz)”, un dos relatos que conforman o libro, e aconsella á persoa lectora
que se dirixa á páxina 121 da obra para darlle continuación. Afirma que se trata dun libro
“divertido, pavero, desopilante” e tamén serio, reflexivo e “ben humorado”, de
microrrelato e poesía anticonvencional e algo irreverente, “de alto espectro” no que a
autora segue a vocación narrativa que encetara con Corazón e demais tripas (Positivas,
2016).
- Ramón Nicolás, “O humor que dá xenio ler”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En
galego”, 30 xuño 2017, p. 8.
Explica que Emma Pedreira compila neste libro un conxunto de historias heteroxéneas
ideadas á sombra dos libros e das lecturas. Afirma que está composto estilisticamente cun
conxunto de recursos narrativos e xogos lingüísticos; variedade de puntos de vista, de
temáticas e tipoloxías textuais. Destaca os relatos “Lost in translation”, “Pompas
fúnebres” e “A casa tomada”.
- Antía Monteagudo, “Dúas formas de dialogar coa tradición narrativa”, Tempos Novos,
n.º 244, “Protexta” “cultura”, setembro 2017, pp. 86-87.
Faise referencia á traxectoria literaria de Emma Pedreira, mencionando a súa adscrición
á xeración de poetas dos anos 90; as súas obras Bestiario de silencios e Corazón e demais
tripas; así coma algúns premios cos que foi galardoada, coma o Johan Carballeira, o
Fermín Bouza Brey ou o Premio Internacional Jovellanos. Apúntase que a súa obra
achega unha revisión da tradición literaria galega e que presenta unha serie de relatos,
relacionados entre si, nos que se aborda a concepción do proceso artístico de creación
literaria. Saliéntase o papel da intertextualidade aludindo á súa relación coa poesía de
Manuel Antonio. Sublíñase a diferenciación que se estabelece no libro entre o público
interesado na literatura e o que prefire manterse á marxe do coñecemento. Por último,
relaciónase a obra co libro Made in Galiza, de Séchu Sende e coa produción de Suso de
Toro.
- Jorge Rodríguez Durán, “Pathos, logos e outras derivacións”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 216, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 84-85.
Faise referencia a que a obra constitúe un conxunto de relatos breves nos que se salienta
o uso da ironía, da comicidade, da parodia ou do multiperspectivismo. Resáltase que a
temática está baseada na experiencia, pero tamén inclúe elementos fantásticos e
monstruosos. Dise que os contos están estruturados para xerar intriga. Dende unha
perspectiva temática, destácase a visión revolucionaria da escrita e a súa intención
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reflexiva a partir da análise do argumento de varios dos contos. Por último, saliéntase a
contemporaneidade dos contidos da obra.
Referencias varias:
- M. Obelleiro, “Enma Pedreira. Militante da poesía social”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, 20 abril 2017, pp. 2-3.
Entrevista a Emma Pedreira na que fala do seu poema Lista da compra da viúva, gañador
do Premio internacional Jovellanos ao mellor poema do mundo e das súas obras
Bibliópatas e Fobólogos en Galaxia. Tamén fai referencia á súa obra Corazón e demais
tripas. Percorre a súa obra, o seu devir literario a recepción, reparando no cariz feminista
destas.
- Marica Campo, “Nomófobos, nomófobas e outras secuelas”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 31/ El Progreso, “Opinión”, p. 29, “A tecelá en outono”, 29
setembro 2017.
Comenta a nova tendencia da sociedade ao problema denominado “nomofobia”, é dicir,
medo a non estar preto do teléfono. Indica que estes aparatos permiten estar
constantemente conectados, pero tamén crean unha necesidade que moitos non poden
superar.

Portabales, Arantza, Deixe a súa mensaxe despois do sinal, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Literaria, n.º 363, 18 novembro 2017, 324 pp. (ISBN: 978-84-9151-081-9).
Arantza Portabales (San Sebastián, 1973) achega un monllo de voces que deixan
mensaxes e ecos das súas vidas nun contestador, ofrecendo varias posibilidades de
lectura: avanzando agrupando os discursos por personaxes ou na orde aleatoria na que
van aparecendo Marina, Carmela, Sara e Viviana, catro mulleres de distinta procedencia
social, idade e xeración. Describe historias singulares, algunhas terríbeis, que estabelecen
fíos sutís entre elas e nas que se trata a necesidade de comunicación e a procura da
liberdade coa finalidade todas elas de reivindicarse como seres humanos libres e
independentes en busca dun porvir esperanzado e que teiman en deixar atrás o pasado que
incomoda. Marina é unha avogada experta en divorcios que ten que enfrontarse ao seu e
non o leva nada ben, pois deixa mensaxes no contestador do seu ex nos que lle explica
como se sinte e por que o fixo. Carmela ten cancro e non quere perder a súa dignidade;
así que deixa mensaxes no contestador da casa do seu fillo, médico nunha ONG que
traballa fóra de España, para despedirse de el e explicarlle como foi a súa vida. Sara é
guapa, ten unha boa posición e un noivo perfecto co que vai casar, mais quere morrer e,
tras un intento de suicidio, déixalle mensaxes no contestador do seu psicólogo. Por último,
Viviana vive en Madrid e aparenta traballar en Ikea, mais realmente é prostituta para pagar
unha débeda. Ela deixa mensaxes no contestador de seu pai, porque sabe que non os
escoitará. Así as catro mulleres optan por deixar mensaxes en contestadores de catro
homes que saben que non as escoitarán, porque na súa vida cotiá tampouco reciben as
respostas que precisan e tamén aproveitan para desafogar e dicir o que realmente pensan
e senten. As catro protagonistas alternan as súas voces para falar dos sentimentos máis
íntimos, do amor, da culpa, da traizón, da dor, das mentiras e verdades sobre as que
construíron as súas vidas.
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Recensións:
- Vicente Araguas, “Mensaxes e mensaxes”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.013/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.013, “máis
Libros”, 26 novembro 2017, p. 32.
Dá conta desta novela que trata de conectar as vidas de catro mulleres que se comunican
a través de mensaxes cos seus teléfonos. Indica que emprega unha técnica narrativa de
mensaxes breves que se relacionan entre si e que bebe ou polo menos mostra parecidos
con obras doutros autores como Camilo José Cela, Albert Camus ou Eduardo Blanco
Amor. Destaca o seu ton realista e críbel que trata de representar con precisión a realidade.
Referencias varias:
- R. L., “Deixe a súa mensaxe despois do sinal”, Diario de Pontevedra”, Táboa Redonda”,
n.º 104, 12 novembro 2017, p. 6.
Dá conta da publicación da última novela de Arantza Portabales, Deixe a súa mensaxe
despois do sinal, publicada en Galaxia da que di ser un mollo de “historias de moitas
almas que imos construíndo a medida que escoitamos o que se deixa nun aparello, frío,
que, con todo, está cheo de vida, das vidas as que a autora fai brillar cun lume de palabras
que non vai deixarnos indiferentes”.
- Cuca M. Gómez, “Tarde entre libros en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Letras”, 23 novembro 2017, p. 70.
Entre outras novas sobre presentacións de libros de recente publicación, refire que a
autora conversou coa xornalista Susana Pedreira, de Onda Cero, na libraría Cronopios.
- Xesús Fraga, “Arantza Portabales busca a esencia da comunicación na era das redes
sociais”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23 decembro 2017, p. 39.
Sinala que a “pulsión pola comunicación ‘verdadeira” move as catro narradoras desta
novela, cuxas mensaxes son “breves monólogos que reflicten as inquedanzas e medos das
catro, nunha estrutura que entronca directamente cos primeiros pasos literarios da autora
no eido do microrrelato”. Apunta que aparecen “a vida e a morte, as relacións, a
independencia” e, “por riba de todo, o medo engadido inseparable da comunicación: a
soidade” e que “están ausentes o ruído, os egos, as dependencias e as esaxeracións ou
mentiras que poboan as comunicacións nas redes”. Indica que as catro mulleres se senten
moi soas, que “comprenden a capacidade terapéutica da comunicación” e que “non é
casual tampouco que os destinatarios das chamadas -un pai, un fillo, entre outros- sexan
homes”. Remata apuntando que esta narración “amosa a débeda de Portabales coa
narración curta” e “a súa minuciosidade á hora de deseñar a estrutura da historia”, trazo
do que tamén dera probas en Sobrevivindo, narración merecente do Premio Novela por
Entregas de La Voz de Galicia en 2015.

Reimóndez, María, As cousas que non queremos oír, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Narrativa, n.º 418, novembro 2017, 496 pp. (ISBN: 978-84-9121-295-9).
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Octava novela da escritora e filóloga María Reimóndez (Lugo, 1975), na que en catro
partes afonda na vida de Aurora, unha muller que se enfronta con catro problemas
principais: un cancro, unha relación sentimental tóxica, unha relación tormentosa cos seus
pais e a perda da amizade coa súa mellor amiga. A primeira parte está dedicada á infancia
e xuventude de Aurora, marcada por unha familia moi tradicional, cunha nai moi
controladora, que decide deixar Cataluña e ir vivir a Vilalba, o que provoca un gran
descontento en Aurora. Será moi infeliz na súa vida na aldea e o único que lle traerá algo
de felicidade será xogar con Saínza e o deporte. Na súa xuventude estudiará xornalismo
en Santiago de Compostela e vivirá andanzas propias da súa idade, como as festas, os
primeiros amores... Achégase o seu primeiro enfrontamento co cancro, ao que trata de
non lle dar demasiada importancia e non avisará a ningún ser querido, só a unha coñecida
que lle dá confianza, Gaia. Laméntase constantemente pola perda de amizade con Saínza,
da que se sentirá culpábel. Na segunda parte, vivirá a fase máis dura do cancro,
describindo os efectos que ten en si mesma a quimio e a radioterapia, dende un punto de
vista psicolóxico (a rabia, a dureza de loitar, a desesperanza...) e tamén físico (a
debilidade, as náuseas, a perda do pelo, as cicatrices...). Mais tamén describe como mudou
o seu entorno: o abandono do exercicio, as consecuencias da crise económica, a
compaixón coa que a trata a xente, a relación tóxica na que está envolta co seu mozo
Braulio. En “tempo morto”, a terceira parte, Aurora trata de levar as rendas da súa vida e
corta con Braulio, o que fai que pase máis tempo con Gaia e as súas amizades. Neste
tempo Aurora aprende a vivir consigo mesma e co seu cancro, sabendo que é unha
mutación e que en calquera momento pode volver. En “prórroga”, a cuarta parte, Aurora
ten que enfrontarse a outro dos seus grandes problemas: os seus pais, que foron
descoñecedores da súa situación. Tras darse conta de que os seus pais non poden controlar
a súa vida, Aurora por fin séntese libre e decide facer a maratón de Nova York, onde
volverá a atoparse con Saínza, dando pé a unha reconciliación.

Rexes, Lionel, A raíña das velutinas, XIII Premio “Manuel Lueiro Rey” de novela curta,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 415, outubro 2017, 152 pp. (ISBN:
978-84-9121-268-3).
Novela curta de Lionel Rexes (París, 1971) encabezada pola dedicatoria “A quen perdeu
a liberdade procurándoa”, unha cita de Álvaro Cunqueiro d’As crónicas do sochantre e
outra de Ramón María del Valle-Inclán, tirada de Luces de Bohemia. Estrutúrase en catro
capítulos, protagonizados por Marta e Algaria e está ambientada na comarca dos Tres
Vales. Marta e Algaria son dúas espías que se fan pasar por investigadoras da Consellería
do Medio Rural da Xunta de Galicia para estudar a invasión da avespa asiática na comarca
dos Tres Vales. Alóxanse na Casa da Penela no momento en que se celebran alí as
Xornadas para a memoria e as restitucións democráticas na rexión dos Tres Vales, coa
presenza do último maquis vivo. Intégranse entre os asistentes ás xornadas, estabelecendo
relacións con eles co propósito de non ser descubertas e de inspeccionar a zona. Por
desobedecer as ordes, Algaria é expulsada da misión e Marta continúa até o final, cando
comete un atentado contra a raíña. Nesta novela mestúranse historias de resistencia á
autoridade coa violencia do poder.
Recensións:
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- Pilar Ponte, “Encontros e desencontros. Reivindicando o pasado”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, nº 649, “Libros”, 7 decembro 2017, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 596,
“Letras galegas”, 9 decembro 2017, p. 10.
Tras salientar a importancia do Premio de Novela curta Manuel Lueiro Rey que conta
cunha “nutrida representación da narrativa galega do último cuarto de século”, nomea os
galardóns recibidos e as obras escritas por Lionel Rexes. Logo resume o argumento da
novela que se centra na “focalización na reivindicación do pasado e pon a ollada sobre
aqueloutras inxustizas que se producen no presente”. Salienta que é “froito dun fondo
traballo de documentación” e a creación toponímica que fai da rexión do Tres Vales, que
se corresponde co Val de Brea, o Val de Lourenzá e O Valadouro. Por último, convida á
lectura desta historia que fala de liberdades, de solidariedade e das sorpresas da vida.
- Armando Requeixo, “Na República dos Tres Vales”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.013/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
1.013, “letras Atlánticas”, 10 decembro 2017, p. 30.
Destácase a primeira obra publicada por este autor que conta cunha traballada
composición argumental e un bo tratamento da linguaxe que atrae ao lector dende as
primeiras páxinas. Coméntase que é unha obra que alberga mais do que se pode obter
nunha primeira lectura polo seu xeito de mesturar elementos narrativos reais con ficción.
Noméanse tres aspectos moi presentes desta novela: a solidez da súa narrativa
mindoniense, a consecución dunha prosa de altura expresiva e a construción de bos
personaxes.
Referencias varias:
- R. L., “A raíña das velutinas”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Táboa Redonda”, 19
novembro 2017, p. 105.
Comenta que esta obra, gañadora da 23ª edición do premio de Novela Curta Manuel
Lueiro Rey, narra o que lles acontece a dúas mozas que van a unha casa de turismo onde
se atopa o último guerrilleiro antifranquista.

Reza, Xosé Benito, Terradentro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa n.º 409,
maio 2017, 374 pp. (ISBN: 978-84-9121-209-6).
Xosé Benito Reza (Celanova, 1956) amosa, a través da ollada do avogado Xosé Rial, tres
misteriosas e longas historias independentes, pero con ambientación e personaxes
comúns, e nas que Rial ten un rol salientábel. As tres historias contan cun título e están
xebradas en diferentes capítulos tamén titulados. Na primeira delas, “Berros no vento”
que conta con dez capítulos, Xosé Rial investiga a morte de Esteban Arias e coa axuda do
capitán da Garda Civil, Augusto Flores, descobre que foi Ignacio Arias, o fillo de Esteban,
quen o matou e mais que neste asasinato estaba implicado o médico Nicolás Quiroga. En
“Casagrande de Ademourán”, que presenta nove capítulos, Dorinda e Andrés falan con
Xosé Rial da herdanza de Isolino Montenegro, irmán de Dorinda, quen lle deixa todo aos
caseiros e a un comerciante. Coa axuda do catedrático Guillermo Mazaira e de Augusto
Flores, descobre que no cadaleito de Isolino estaba o botín que procuraba Dorinda.
Finalmente, na terceira historia, “O can do alcalde” que ten dez capítulos, a cadela cócker
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do alcalde da vila, chamada Mimosa, aparece pintada tres veces: unha de verde campeiro,
outra de branco e azul e finalmente coas cores da bandeira republicana (vermello, amarelo
e morado). Ao final un falanxista, chamado o Artilleiro, mata a cadela e a vila troca de
alcalde. Péchase co epílogo “Terradentro” no que o autor revive a súa infancia,
lembrándose das súa vivencias no colexio e cos avós.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Sabuxo nun mundo ido”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 635, “Libros”, 13 xullo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 587, “Letras galegas”,
15 xullo 2017, p. 6.
Indica que Xosé Benito Reza vén de publicar a súa primeira obra de ficción, Terradentro,
a cal é descrita como tres longos relatos que o autor sitúa na metade do século pasado,
nunha vila que podería ser Celanova. Comenta que a primeira das historias, “Berros no
vento”, está protagonizada por Pepe Rial, un home que se enfronta a un asasinato despois
da Guerra; na segunda, “Casagrande” de Ademourán, Pepe Rial comprométese a atopar
un tesouro perdido nunha casa situada en Redemuiños; e na terceira, “O can do alcalde”,
o protagonista resolverá un enigma relacionado coas pegadas do can do alcalde franquista.
Apunta que nesta novela as persoas lectoras atoparán ingredientes típicos das narrativas
detectivescas, con minuciosas descricións dos personaxes e as recreacións das vidas da
xente na Galicia interior.
- Ramón Nicolás, “Un thriller rural para ler en voz alta”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 21 xullo 2017, p. 8.
Comenta que foi unha novela que necesitou ler en voz alta e que é a primeira incursión
do ensaísta, investigador e divulgador no ámbito da ficción. Indica que a obra está
composta de tres novelas unidas por personaxes e espazos comúns e mais un texto final
que se define como unha crónica memorialística e autobiográfica. Catalogada como
thriller rural e novela realista, achega brevemente o argumento principal da obra e indica
que a paisaxe, un retrato de Celanova e da penechaira arraiana, se converte tamén en
protagonista.
Referencias varias:
- L. Rey, “Xosé Benito Reza. ʻTalvez os nosos fillos sexan quen de devolver o brillo á
Galicia rural”, La Región, “Provincia”, “O personaxe do día”, 16 maio 2017, p. 25.
Entrevístase a Xosé Benito Reza con motivo da presentación desta novela na Casa dos
Poetas de Celanova. Comenta que a idea de realizar a novela xurdiu como unha
necesidade após a morte dos seus proxenitores. Sobre o argumento, afirma que trata dun
avogado que se verá en tres historias diferentes, con mestura de ficción e realidade con
recordos e fantasía, das que as últimas trinta e cinco páxinas son autobiográficas. Engade
que con esta obra quere transmitir un mundo pasado, o brillo da Galicia rural do interior
como Celanova, Castro Caldelas, Viana do Bolo ou Ribadavia.
- C. A. P., “Xosé Benito Reza dá o salto á novela con ʻTerradentro”, La Región,
“Provincia”, 17 maio 2017, p. 26.
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Dáse conta da presentación desta novela na Casa dos Poetas de Celanova. Coméntase que
no acto participaron o secretario da fundación Manuel Curros Enríquez, Antonio Piñeiro,
o académico da Real Academia Galega, Xosé Luís Axeitos, e o director da editorial
Xerais, Manuel Bragado.
- Antonio Piñeiro, “Un submarino alemán”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 23 maio
2017, p. 28.
A raíz da presentación de Terradentro, coméntase dun xeito breve dita obra. Afírmase que
é unha alegoría ideal da Celanova dos anos cincuenta na que aparece o neno que o propio
autor foi e comezou a ver a luz da vida e que eleva as cuestións do cotiá ao alto púlpito
da literatura. Fálanse de territorios literarios como Retorno a Tagen Ata ou Arnoia Arnoia,
de Xosé Luís Méndez Ferrín; Lobo guerrilleiro, de Bento da Cruz ou Cien años de
Soledad, de Gabriel García Márquez.
- Ana Baena, “Xosé Benito Reza. ʻEste libro é unha invitación ás novas xeracións para
que vertebren este país”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Feira do libro”, 4 xullo 2017, p. 11.
Entrevístase a Xosé Benito Reza con motivo da presentación en Vigo de Terradentro.
Comenta que na novela hai uns personaxes inspirados nuns familiares republicanos do
Frente Popular, que tiveron que emigrar a esta cidade e se asentaron no Calvario. Afirma
que comezou a escribir por saudade e que nestas tres historias recupera unha época onde
o rural estaba cheo de vida, de actividade e de negocio.
- Mónica Vázquez, “Misterios por resolver no rural”, La Región, “Vida”, n.º 2.301, “En
confianza”, 23 xullo 2017, pp. 2-3.
Entrevista a Xosé Benito Reza na que fala da súa primeira novela, apunta os seus traballos
sobre as biografías de Manuel Curros Enríquez e Arturo Noguerol Bujan e afonda sobre
o contido e o estilo da novela, achegando otivos para motivar a súa lectura.
- Xabier Limia de Gardón, “Arte maior de Xosé Benito Reza”, La Región, “Ourense”,
“Arte et alia”, 4 setembro 2017, p. 7.
Fala desta publicación citando as palabras de Xosé Luís Méndez Ferrín. Tamén sinala a
temática da novela e da paisaxe que inspirou a súa xénese.
- Cuca M. Gómez, “Gran fiesta en O Pontillón do Castro”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 17 setembro 2017, pp. 70-71.
Entre outras actividades, faise eco da presentación desta obra na Librería Paz de
Pontevedra dentro da iniciativa “Vermú de libros”.

Rey Núñez, María del Carmen, Escapados, Noia: Toxosoutos, col. Nume, 2017, 333 pp.
(ISBN: 978-84-946837-1-8).
María del Carmen Rey Núñez (Mazaricos, 1961) presenta unha historia, inspirada en
feitos reais vinculados á zona de Mazaricos e Carnota, que se inicia co estoupido da
Guerra civil española e que se prolonga ao longo de máis de vinte anos. Ábrese cun
65

prólogo explicativo que sitúa xeograficamente o Pedregal, ou Monte Pindo, e que achega
unha descrición das rochas montañosas que o caracterizan, onde tamén se inclúen os
nomes que reciben. A este prólogo séguenlle trinta e oito capítulos intitulados:
“Amizade”, “Receos”, “O Montañés”, “Argallo”, “Desvendamentos”, “Entrementres
volve a paz”, “Escapada”, “Agochados”, “O pazo dos ventos”, “Un raio me fenda!”,
“Tristuras dunha amada”, “Xuras”, “A húmida terra”, “Enterramento”, “Compromiso”,
“Maragota non é un peixe”, “Na taberna”, “Nai”, “O niño de Tono”, “Voda”,
“Lembranzas”, “Intentos”, “O día”, “Retorno”, “Estrela”, “Xosefa”, “Decisións”,
“Madriña”, “Misión cumprida”, “Sorpresas”, “Home malo”, “A carta”, “Celina no
colexio”, “Boticario”, “Burros no monte”, “Obrigas”, “San Saturnino” e “Debe ser o ceo”.
A narrativa arrinca con Pepe e Roque, os dous mozos protagonistas, argallando a forma
de refuxiarse no Pedregal do Pindo e así escapar da Garda Civil que os quería recrutar
para ir á guerra. Os dous amigos conseguen escapar e retirarse ao monte coa axuda de
amigos e familia, mais falecen ao pouco de chegar alí por causa dunha tormenta. Non
entanto, as ánimas dos dous amigos continuarán vivas, separadas do seu corpo, flutuando
e ollando o acontecido. Será Serafina, a namorada de “Pepe o escapado”, quen atope os
dous cadáveres debaixo dun pino mentres son comidos polos corvos. A partir de aí, a
historia céntrase na figura de Serafina e na súa vida diaria como peixeira e muller de
aldea, pobre. Deste modo, entrelázanse historias paralelas que deixan ver como era a vida
nesa época. En canto ao tempo da historia, está marcado polas grandes miserias
económicas e as diferentes posicións políticas, contrapostas, que mostran os lados bos e
malos dos seres humanos perante situacións extremas, como o foron a guerra e posterior
ditadura franquista. Cun narrador omnisciente en terceira persoa, diálogos longos e
descricións pormenorizadas, érguense como temáticas centrais a amizade, as relacións
persoais, o medo, a brutalidade da guerra e a pobreza, así como o propio espazo que
adquire grande relevancia ao presentarse directamente ligado ao dramatismo da propia
obra. O groso da obra desenvólvese arredor do Pedregal do Pindo, unha zona que se define
como abrupta e brava.
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “Presentación del libro ʻEscapadosʼ de Carmen Rey”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 10 maio 2017, p. 38.
Informa da presentación da obra na biblioteca de Ponteceso e apunta brevemente o seu
argumento.

Ríos, Eli, Luns, Premio Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega 2016,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 410, setembro 2017, 152 pp. (ISBN:
978-84-9121-201-0).
Novela realista de Eli Ríos (Londres, 1976) que trata a lacra da violencia machista. A
obra, que ten como protagonista a Nerea, unha muller de trinta e sete anos, funcionaria,
casada, con dous fillos e casa propia, comeza nun luns cunha visita médica que se traduce
nun diagnóstico de cancro de mama. As rutinas diarias da protagonista, levar as crianzas
ao colexio, facer a comida, a compra, limpeza doméstica e traballo dentro da casa e fóra,
non lle permiten pensar nin un só intre na súa propia saúde. Esta situación será o detonante
que mostre a crueza da violencia machista exercida por diferentes axentes sociais
(sanidade, familia, amizades, traballo) dende o cotiá dunha muller con cancro e só dous
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meses de vida por diante. Dividida en tres grandes capítulos titulados “Luns”, “Martes”
e “Mércores”, que volven ter subdivisións internas, estes teñen como elemento común as
visitas médicas de Nerea, uns horarios que marcan períodos, estabelecen tempos e
mostran o correr do tempo que se esgota. No tocante ao estilo, a novela está narrada en
primeira persoa e caracterízase por empregar o monólogo interior, sen filtros, cos
pensamentos dunha Nerea que narra cada detalle da súa vida, cada acción e cada
pensamento, tamén con listaxes compulsivas de tarefas pendentes anotadas nun IPad. Esta
escolla estilística provoca que a obra presente un ritmo frenético, con frases breves,
cortadas e acontecementos que se deben reconstruír polas persoas lectoras; e onde o fluír
da conciencia da protagonista se mostra directo e intenso. Tamén é de destaque o emprego
da ironía e o humor cru, así como as referencias finais xornalísticas, que lle permiten á
autora debullar a realidade actual da violencia machista alén do núcleo familiar, tamén
dende o anonimato da protagonista e dos personaxes máis secundarios que compoñen a
obra e que son tipos representativos da sociedade contemporánea.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Eli Ríos, a escritora que colecciona premios”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 21 abril 2017, p. 8.
Fala sobre o contido da novela e da súa protagonista feminina, Nerea, a quen lle
diagnostican un cancro, obrigándolle a pechar os seus asuntos antes da morte.
- Ramón Rozas, “Nin unha bágoa, Nere”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 96, 17 setembro 2017, p. 4.
Resume a temática da obra: a situación dunha muller diagnosticada de cancro á que lle
quedan dous meses de vida nos que deixar os seus asuntos concluídos, tanto cos demais
como con ela mesma.
- Francisco Martínez Bouzas, “Un pulso coa morte”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 643, “Libros”, 26 outubro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 590, “Letras
galegas”, 28 outubro 2017, p. 10.
Comenta o título da novela, que é o día no que a protagonista ten que acudir ao médico
para facer as probas dun cancro que lle foi detectado. Tamén fala do estilo prosístico e da
estrutura.
Referencias varias:
- H. J. P., “Luns”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Para leer”, 7 setembro 2017, p. 34.
Fai unha breve sinopse da obra e apunta que a autora recibiu o galardón de poesía Gonzalo
López Abente co seu poemario Culpable. Resume a temática: a loita dunha muller contra
un diagnóstico de cancro terminal e o que iso implica.
- Belén Bouzas, “Eli Ríos. ʻProcuraba unha obra que chegase directamente ao
hipotálamo”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 21 setembro 2017, pp. 4-5.
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Entrevista a Eli Ríos co gallo desta publicación na que fala da intención ao escribir a obra
e das temáticas que vertebran a narración, como o diagnóstico de cancro da protagonista,
a violencia machista ou o patriarcado. Tamén fai referencia ao galardón recibido co IV
Premio de Poesía Gonzalo López Abente, con Culpable e ao premio Torrente Ballester en
galego que gañou con esta obra.
- Cuca M. Gómez, “Corales y música contemporánea”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 5 novembro 2017, pp. 70-71.
Describe as diferentes actividades levadas a cabo na cidade de Pontevedra, entre as que
destaca literariamente a presentación da novela de Eli Ríos. Apunta que a autora estivo
acompañada polo columnista Ramón Rozas durante o ciclo “Vermús Literarios”.
- M. Outeiro, “A escritora Eli Ríos presenta o seu libro ‘Luns’ nas terras de Ordes onde
se criou”, El Correo Gallego, “Ordes–Melide–Arzúa”, 15 decembro 2017, p. 35.
Comenta a presentación desta obra no Museo de Traxe de Ordes que gañou o premio
Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega. Indica que na presentación participaron
Goretti Sanmartín e Ramón Vilar.

Rivas, Paco, Mar...usía. Relatos salpresados, pról. Luís Alonso Girgado, A Coruña: Baía
Edicións, col. Narrativa, n.º 33, 2017, 144 pp. (ISBN: 978-84-9995-230-7).
Colección de quince relatos do filólogo Paco Rivas (Cervo), introducidos por un prólogo
firmado por Luís Alonso Girgado, onde loa a obra de Rivas. Os relatos, situados na
Mariña luguesa, contan historias independentes sobre o mar. Todos eles, malia non ter
conexión temática, están unidos por unha visión dura da vida no mar, tratando temas como
a morte, as desaparicións no mar, as lendas e tradicións mariñeiras... así como os modos
de vida e costumes da xente do mar. Péchase cun glosario léxico e fraseolóxico para guiar
o lector.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Paco Rivas escribe quince relatos do mar, ‘ao que hai que tratar de usía”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Cine”, 27 outubro 2017, p. 60.
Dá conta da obra publicada por Paco Rivas, que contén quince relatos relacionados con
mar de Nois en Foz, lugar natal do autor. Di que emprega o xeito naturalista para narrar
eventos ao modo de Ánxel Fole e Álvaro Cunqueiro.

Riveiro Coello, Antón, Á sombra dos bonsais, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º
362, setembro 2017, 212 pp. (ISBN: 978-84-9151-073-4).
Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964) parte das postais (literatura mínima ou
hiperbreve) que publicou na Internet e en Facebook cunha periodicidade anárquica para
armar esta obra na que os once primeiros contos son literatura moi breve e o resto (oitenta
e tres) literatura hiperbreve ou mínima, dispostos de maior a menor extensión (das tres
páxinas a tres palabras). Trátase de microcontos que contan historias diversas cunha
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intensidade máxima e un alustro climático que obriga o lector a repensar o lido
anteriormente. Así fai uso da equivocatio, por exemplo, no conto do home que matou a
Franco e resultou ser un lobo; en “O imitador” onde requiren un imitador para que lles
lembre as voces dos defuntos; e en “Morte na rúa” onde se sabe no final quen de verdade
se matou. Nos microcontos trata temas tales como a inxenuidade, o dobre, o suicidio, a
soidade, o humor, a morte, o epitafio, a timidez, os soños, a mentira, as máscaras, o oficio
da escrita, a lingua galega, o refrán, os personaxes...; salientando o humanismo, a creación
de ambientes, a configuración de personaxes en poucos trazos e o contratse entre a
situación inicial e o remate.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Relatos que son bonsáis”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.011/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.011, “máis
Libros”, 26 novembro 2017, p. 30.
Dá conta da nova obra deste autor que emprende a súa primeira viaxe polo xénero dos
microrrelatos. Indica que a obra conta con diferentes historias de moi variada extensión e
obxectivo, pois algunhas conteñen unha mensaxe sentimental, mentres que outras poden
centrarse simplemente no seu compoñente humorístico. Salienta que o autor tamén
emprega xiros argumentais para sorprender ao lector que goce desta boa colección de
relatos.
- Francisco Martínez Bouzas, “Narrativa bonsai”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
648, “Libros”/ La Opinión, “Saberes”, n.º 595, “Letras galegas”, 2 decembro 2017, p. 10.
Coméntase o carácter de colección de microrrelatos desta obra que relaciona cada historia
breve dalgunha maneira, mais ás veces sen proporcionar o contido completo dos relatos.
Indícase que algunhas das historias contidas son inéditas ou foron anteriormente
publicadas en obras colectivas. Apúntase que cada historia trata de reflectir diferentes
emocións que poden recordar obras doutros autores importantes como Hernest
Hemingway. Destácase, nestas microficcións, os finais sorprendente e a súa brevidade.
Referencias varias:
- Xesús Fraga, “Os incribles contos minguantes”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 3
novembro 2017, p. 39.
Destaca esta obra de Antón Riveiro Coello que consta de 94 contos que se suceden en
orde minguante. Indica que o lector tamén pode facer un percorrido inverso destes relatos,
que o autor foi compartindo en forma de micropostais.
- R. L., “Á sombra dos bonsáis”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 104, 12 novembro 2017, p. 6.
Introduce a nova obra de Antón Riveiro Coello, á vez que fai referencia á súa carreira
como escritor de literatura galega.
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Santiago, Vanesa, A vida sinxela de Marcelo Firmamento, I Premio Illa Nova de
Narrativa, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, 2017, n.º 361, 198 pp. (ISBN: 978-849151-068-0).
Esta novela de Vanesa Santiago (Fontán-Sada, 1983) emprega unha estrutura narrativa
lineal e unha organización en capítulos curtos. Preséntase como o resultado dunha
pescuda da voz narradora sobre a vida, aparentemente sinxela, de Marcelo Firmamento.
Mesturando elementos próximos ao realismo máxico, nesta “novela mariñeira” relátanse
os avatares de Marcelo dende o seu “extraordinario nacemento” na vila de Sada durante
os anos corenta (cap. 1) até o seu “discreto adeus” ou desaparición (cap. 32), seguido dun
pequeno capítulo final a modo de epílogo por parte da narradora. Integrando ao longo da
obra varias historias centradas no mundo marítimo e nas que teñen gran protagonismo
algúns elementos e seres propiamente mitolóxicos ou fantásticos, Santiago aborda
cuestións como as dificultades dun neno de posguerra cuxo pai, contrario ao réxime
franquista, desaparece antes do seu nacemento; os primeiros amores que non chegaron a
prosperar; a temperá integración na vida laboral mariñeira; a amizade e a aprendizaxe
entre os mariñeiros e redeiros; a experiencia do servizo militar na armada; as viaxes polo
Atlántico e o Pacífico a bordo dos barcos Gris dos Mares e Jean Coph’h, afrontando
perigos marítimos e participando en actividades de contrabando no Brasil; a presenza de
numerosos galegos por terras americanas antes e despois da Guerra civil, destacando a
proximidade e solidariedade entre eles; e, sobre todo, a tenacidade dun home por atopar
o pai, animado fortemente pola nai, como clave para descubrir a identidade propia, aínda
que esta se revele dunha forma sorprendente e cunha importante dose de fantasía ao final
da novela, aproximándose á experiencia da voz narradora que afirma que “lin un poema
unha vez que dicía que en cada mariñeiro dorme un ser mitolóxico” (p. 190).
Recensións:
- Ramón Rozas, “Un novo illote no océano”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 92, 23 xullo 2017, p. 6.
Comenta os principais aspectos desta obra, destacando o ambiente mariñeiro, o carácter
fantástico e a traxectoria do protagonista, Marcelo Firmamento.
- Ramón Nicolás, “Vanesa Santiago, isto si que é fantasía”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “Galego”, 28 xullo 2017, p. 8.
Comenta que a autora se dera a coñecer con Ninguén lembra (Urco, 2013) e que agora
vén de gañar o Premio Illa Nova cunha proposta na que fai confluír elementos da novela
realista con outros de corte fantástico-mitolóxico ou lendario. Dá conta do argumento
principal, con Marcelo Firmamento como protagonista, “cosmonauta que chanta os pés
no mar e os ollos no ceo”, e outros personaxes como Rederrota, o Murallas, o Mouro e
Ellaine. Engade que a autora asume as técnicas do relato oral na obra e que o pouso
fantástico se funde no relato do cotián.
- Montse Pena Presas, “De sal e area”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 642, “Libros”,
19 outubro 2017, p. VI/La Opinión, “Saberes”, n.º 589, “Letras Galegas”, 21 outubro
2017, p. 10.

70

Fala do recuperado premio Illa Nova de Narrativa que recibiu esta novela que cabalga
entre realidade e fantasía e que conta cunha “coidada escrita”, como xa demostrara a
autora en Ninguén lembra (Urco, 2013). Salienta do argumento realista o emprego da
toponimia, a precisa ambientación e a reelaboración de anécdotas e personaxes; mentres
que do fantástico, o plano do lendario a a creación de seres, como as anamouras. Tamén
alude á influencia de Álvaro Cunqueiro ou á obra de Paco Martín Das cousas de Ramón
Lamote. Finalmente, fala do tópico da vida como camiño e da importancia das personaxes
que rodean o protagonista Marcelo.
- Antía Monteagudo, “A vida máxica da Galicia mariñeira na posguerra”, Tempos Novos,
n.º 247, “Protexta”, “cultura”, decembro 2017, p. 78.
Vincúlase a autora con outros escritores como Xohana Torres, María Xosé Queizán ou
Carlos Casares que iniciaron a súa andaina literaria na colección “Illa Nova”. Faise
referencia á súa obra anterior, Ninguén lembra. Apúntase que a temática xira ao redor da
vida e das aventuras no mar do protagonista Marcelo Firmamento. Sinálase que está
situada en Fontán na década dos corenta e que se presenta como a reconstrución, por parte
dun dos personaxes, da biografía do protagonista a través de diversas testemuñas.
Reflexiónase sobre a caracterización como novela fantástica, de aventuras e de iniciación
e sublíñase a relevancia do mar e da perspectiva narradora feminina.
Referencias varias:
- Víctor Castro, “Vanesa Santiago presentará su novela en El Corte Inglés”, El Ideal
Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 12 xullo 2017, p. 16.
Indica que en El Corte Inglés da Coruña se presentará esta obra e apunta o seu argumento.
- Borja Casal e X. F., “Vanesa Santiago. ʻO mar é unha fronteira propia do realismo
máxico”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 xullo 2017, p. 36.
Entrevista a Vanesa Santiago na que afonda sobre os principais aspectos d’A vida sinxela
de Marcelo Firmamento e nomea A chamada do mar, a súa primeira obra.
- ECG, “Presentación de la última obra de Vanesa Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 18 xullo 2017, p. 21.
Dáse conta da presentación en Santiago desta novela premio literario Illa Nova de
Narrativa 2017. Engádese que a autora estará acompañada pola escritora Andrea Barreira
Freije, Malores Villanueva, editora de Editorial Galaxia, e Pati Blanco, director rexional
de Comunicación e Relacións Institucionais do Corte Inglés Galicia.

Taibo, Nacho, Os tres de nunca, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 405,
xaneiro 2017, 565 pp. (ISBN: 978-84-9121-138-9).
Novela longa de Nacho Taibo (Madrid, 1949), na que mestura realidade e ficción e que
homenaxea no título a Castelao, a quen se alude en diversas ocasións. Abre cunha
dedicatoria a Luís Gonçales Blasco e a todo alumnado do autor dende 1982 até 2014 e, a
continuación, presenta un cadro de equivalencias de medidas e unha cita de Vinícius
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Porcão. Está estruturada en nove partes: “Os primordios”, “O temor e a luz”, “O sangue
na gadaña”, “O lume”, “Gárgolas”, “Puños”, “Unha guerriña máis”, “Nunca tantos
deberon tal padecemento a tan poucos” e “Epiloxías”; todas elas subdivididas en breves
epígrafes intituladas. A novela, de carácter fragmentario, a modo de collage, está narrada
dende diferentes puntos de vista: primeira persoa, citas textuais e terceira persoa.
Ademais, contén abundantes referencias cinematográficas, culturais e literarias. A acción
sitúase entre o ano 1933 e o 1947 e altérnanse espazos (Galicia, Francia, Inglaterra...) e
feitos históricos como a Guerra vivil ou a Segunda Guerra Mundial co mundo fantástico,
representado polos canzorros. Xira ao redor de tres amigos moi diferentes entre si, física,
social e ideoloxicamente: o oficinista Teocracio, o Bocoi; o proletario con ideais
anarquistas Lisardo, o Patacón; e o fidalgo Braulio-Isolino, o Milorde. Os personaxes van
evolucionando como consecuencia da política e da guerra, afastando os seus camiños de
modo irreversíbel. Inclúe un “Elenco” (pp. 519-551), que recolle todos os personaxes que
aparecen ao longo dos capítulos, e pecha un breve texto no que se sinala que a redacción
da novela comezou no ano 2009.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Nacho Taibo e a súa novela viaxan polo tempo”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 10 marzo 2017, p. 8.
Indícase que o autor dialoga con multitude de referencias cinematográficas, culturais e
literarias, e que se move entre historia e ficción polo fantástico. Coméntase que resumir
a obra é traballo arduo xa que a novela se presenta cunha estrutura fragmentada, cun grupo
de tres protagonistas. A respecto diso, estabelécese unha comparativa coa obra de Alfonso
D. R. Castelao, Os dous de sempre. Engádese que temporalmente a novela vai dende os
tempos da República até a época da Segunda Guerra Mundial. Sobre a temática, indícase
que trata temas como as contradicións do ser humano, a amizade e as consecuencias das
guerras.
- Francisco Martínez Bouzas, “Literatura necesaria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 622, “Libros”, 13 abril 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 575, “Letras galegas”,
22 abril 2017, p. 10.
Coméntase que o autor é un narrador experimentado e que nesta obra trata, entre historia
e ficción, acontecementos que tiveron lugar na Guerra civil española. Afírmase que o
título é unha homenaxe a Castelao e á súa obra Os dous de sempre, tamén pola presenza
de tres protagonistas que seguirán camiños diferentes até o final da Segunda Guerra
Mundial. Engádese que é excesiva e que durante a narrativa outros personaxes se xuntan
aos principais, algúns deles recreacións de persoas reais que viviron na Coruña, cidade na
que comeza a acción. Péchase describindo a obra como unha novela memorialística,
fragmentaria, con compoñentes fantásticos.
Referencias varias:
- R. L., “Os tres de nunca”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
67, 5 febreiro 2017, p. 6.
Indica que a novela fai frecuentes alusións a Castelao, homenaxeado no propio título, e
que está protagonizada por tres amigos diferentes en clase social, traballo e aparencia
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física. Engade que se trata dunha obra coral de estrutura fragmentaria e cunha narrativa
que cruza a Guerra Civil en escenarios de Galicia, Asturias, Madrid e París.

Toro, Suso de, Humildar. Rituais despois de Deus, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Libro X, n.º 20, 2017, 42 pp. (ISBN: 978-84-9121-193-8).
Sucinto traballo de Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956) composto por dezasete
textos, con título, antecedidos por unhas “Palabras limiares”, nos que reflexiona sobre os
momentos clave da existencia dunha persoa e mais sobre o carácter transcendente da vida.
Asemade, mestúranse, nestes breves textos, o agnosticismo, a vida e a espiritualidade e
coméntase como vivir fóra da relixión.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Aprender a desaprender”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 989/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 989, “letras
Atlánticas”, 25 xuño 2017, p. 30.
Explica que o autor, Suso de Toro, levaba varios anos sen publicar, mais que agora volve
á escena con este breve ensaio que recolle a colección “Libro X” de Xerais. Indica que o
volume está conformado por corenta páxinas nas que o autor recolle os seus pensamentos
sobre o fenómeno relixioso, case unha vintena de capítulos breves que reflexionan sobre
momentos decisivos da existencia humana, como o nacemento, a imposición dun nome,
o pasamento, a memoria dos defuntos etc. Describe o ensaio como un compendio do
pensar e sentir espiritual do autor, como unha celebración da vida mesma dende a
consciencia, e recóllense algunhas palabras tiradas da obra que a definen.
- Dolores Martínez Torres, “Voluntariosa catequese”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 633, 29 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 585, “Letras galegas”, 1 xullo
2017, p. 10.
Comenta que o ensaio naceu da envexa que o autor sentía polos crentes. Engade diversas
citas longas tiradas da obra coa finalidade de dilucidar o argumento da mesma, da cal se
indica que se ofrecen minúsculos ensaios, unha sorte de calendario laico de fitos
existenciais como os bautizos, vodas, funerais, peregrinaxes etc. Conclúe ao afirmar que
a obra carece de concisión e está limitada por un vocabulario repetitivo, pobre e escaso,
que dificulta a lectura e desanima á eventual comprensión.
- Vicente Araguas, “Volve Suso de Toro”, La Región, “La Revista”, “Con texto”,13
outubro 2017, p. 14.
Trata sobre a nova publicación de Suso de Toro, aludindo a anteriores obras súas, como
Caixón dexastre e Tic-tac. Tamén fai referencia a Manuel Rivas.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Suso de Toro regresa á ficción tras sete anos coa novela dun cirurxián”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Literatura”, 2 xuño 2017, p. 55.
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Dáse conta da nova publicación de Suso de Toro, após sete anos sen publicar ficción.
Coméntase que o autor participou nun encontro con lectores do club literario do Círculo
de las Artes de Lugo. Afírmase que o modelo da obra xa fora experimentado en anteriores
publicacións e cítanse Calzados de Lola, Non volvas e Sete palabras. Coméntase que
sempre foi moi activo na súa implicación política e social como analista e que comezou
esta andaina con quince anos no Movemento Comunista. Afírmase que até a morte de
Franco publicou un “libriño”, mais que logo escribiu obras de teatro de “axitación” para
a compañía Pepa a Loba. Máis tarde publicou Polaroid (1986), obra que lle valería o
Premio da Crítica de Galicia. Coméntase que detrás de Humildar está un documental que
se centra na súa traxectoria e un breve ensaio sobre a soidade de quen “perdeu a relixión;
da falta de palabra sagrada e do ritual, da falta de linguaxe”. Afírmase que dubida da boa
acollida porque non recibiu as axudas da Xunta e engade que en breve publicará unha
nova novela en Xerais para saldar unha débeda que tiña coa editora de cando o autor tivo
“un problema con Fraga” e a editora “emitiu un comunicado para defenderme”.
- Santiago Jaureguizar, “As ovellas brancas e negras de Epiménides”, Diario de
Pontevedra /El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 85, 4 xuño 2017, p. 8.
En relación coa nova novela de Suso de Toro, menciona a Álvaro Cunqueiro, Rafael
Dieste, Alfonso D. R. Castelao, Dióxenes Laercio, Epiménides e Baudelaire. Cita as obras
Vidas, opinións e sentenzas dos filósofos ou Sete palabras, esta última do mesmo Suso de
Toro e Diarios, de André Gide na editorial Lumen.
- R. Castro, “Suso de Toro. ʻO meu proxecto de escritor non pode ser sen un estado
propio”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 8 xuño 2017, pp. 4-5.
Entrevista que trata sobre a volta á ficción por parte de Suso de Toro e na que se repasa o
percorrido vital do autor, o seu proxecto literario e as consecuencias que tiveron os seus
posicionamentos políticos. Remata facendo unha referencia á súa nova publicación
Humildar.

Vázquez Freire, Miguel, Demos de verán, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Narrativa, n.º 413, xuño 2017, 296 pp. (ISBN: 978-84-9121-238-6).
Novela de Miguel Vázquez Freire (Corcubión-A Coruña, 1951) na que aborda, dende a
actualidade, os movementos políticos totalitarios, especialmente o falanxismo en España,
conectado a unha orde relixiosa, a dos masóns. Arrinca con tres citas: de José Antonio
Primo de Rivera, Mircea Eliade e Xesús Manuel Valcárcel. A continuación, atópase un
limiar feito dende a voz dun narrador externo que introduce o personaxe de Doroteo
Acuña, policía recentemente xubilado que recibe unha carta dende Italia, asinada por
Constanza, unha monxa que lle envía os escritos do seu amigo Francisco Bouzón. A
novela divídese en dúas partes: a primeira con sete capítulos e a segunda con nove.
Ademais, contén dous epílogos, un que constitúe a declaración dunha das personaxes e
outro no que retoma voz o narrador presente no limiar. A historia parte dunha
investigación que Francisco Bouzón e Doroteo Acuña fixeran anos atrás sobre a morte
dun rapaz nun campamento xuvenil organizado pola Falanxe e entre cuxos dirixentes
estaba o romanés Radia Ludescu. Nos seus escritos, enviados a Acuña pola monxa
Constanza, Bouzón conta que se atopou con Ludescu en Roma e que, a partir de aí,
comezou a investigar ese vello suceso. Estas pescudas puxeron en perigo a Bouzón e
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fixeron que perdera o xuízo e, para resolver o misterio e axudalo, Constanza pídelle axuda
a Acuña, que viaxa dende A Coruña a Roma coa fin de desentrañar o acontecido.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Aventuras esotéricas en Roma”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, “1.280 almas”, 29 setembro 2017, p. 8.
Indica que o personaxe de Doroteo Acuña deu o salto da novela xuvenil A malvada María
Xosé a esta novela que se configura como “parodia das intrigas esotéricas que asaltan a
cada pouco as listas de libros máis vendidos”. Resume a trama que se sitúa en Roma, que
se inspira no caso Edelweiss e que avanza entre o thriller relixioso e a comedia lixeira
con “abondosas tinturas didácticas”.
- Francisco Martínez Bouzas, “A contumacia do pasado”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 640, “Libros”, 5 outubro 2017, p. VI.
Comenta que é unha novela de intriga que conta cunha estrutura tripartita e unha trama
interesante na que entroncan “nazismo, masonería, esoterismo e pedofilia”. Resume o seu
argumento e repara nalgúns personaxes: Doroteo Acuña e Francisco Bouzón. Salienta que
o relato deriva en “intrigas políticas, satanismo, anticristos, amalgama entre fascismo,
masonería e gnosticismo” e que tematiza o poder da Falanxe no tardofranquismo cun
estilo claro e preciso, mais lastrada “pola abundancia de secuencias demasiado eruditas”.
- Pedro Carrera Hortas, “Alquimia narrativa”, Tempos Novos, n.º 246, “Protexta”,
“cultura”, novembro 2017, p. 85.
Destácase que a obra conxuga diversas voces narrativas, recursos propios da novela
epistolar e o thriller. Sublíñase que o protagonista é un policía xa retirado e envolto nunha
investigación arredor de grupos falanxistas. Saliéntase o pouso histórico, político, cultural
e artístico e apúntase a complexa caracterización dos personaxes e a inclusión na obra
dunha reflexión sobre literatura.
Referencias varias:
- R. L., “Demos de verán”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 94,
1 outubro 2017, p. 4.
Resúmese o contido argumental e fala doutras obras relacionadas coa didáctica da
filosofía publicadas polo autor: Nietzsche, Iniciación á estética e Anxos en tempos de
chuvia.

Vidal Pérez, Fidel, Os coros da novena, lim. Antón Riveiro Coello, Culleredo-A Coruña:
Edicións Espiral Maior, col. Narrativa, n.º 48, setembro 2017, 202 pp. (ISBN: 978-84947906-1-4).
Novela realista, de carácter circular, de Fidel Vidal (Santa Uxía de Ribeira-A Coruña,
1942), que xira ao redor dunha familia desestruturada composta por un pai severo, unha
nai submisa e unha filla alcohólica. Ábrese cun limiar asinado por Antón Riveiro Coello,
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no que estabelece un vínculo coa anterior novela do autor (Un asasino felizmente casado,
2016), destacando da súa narrativa a “dureza expresiva” e a “colérica sinceridade”; e
cunha cita de Rosalía de Castro e outra de Emily Dickinson. Narrada en primeira persoa,
consta de cincuenta e un capítulos intitulados de extensión variábel. A traxedia familiar
está ambientada en Mareira, unha vila que representa a infancia da personaxe principal,
a vida e o pasado do que non pode fuxir. A protagonista, Amparo Caínzos, vítima de
abusos, vai amosando o desamor, a desesperanza, o medo, a crueldade, os abusos sexuais,
a opresión social e as convencións sociais que a rodean e a converten na persoa que é,
pero tamén ápices de tenrura coa relación que se estabelece entre unha nai e unha filla.
Comeza cunha morte e un enterro, anunciando a adversidade e a desgraza que están
presentes ao longo da narración. Ao carón do desamparo e da fatalidade, ofrece continuas
referencias musicais, concretamente a Beethoven, xa dende o propio título, referencia á
novena sinfonía, que moitas veces serven de epílogo para os capítulos.

VV. AA., Abadessa, oí dizer. Relatos eróticos de escritoras da Galiza, Santiago de
Compostela: Através Editora, col. Através das Letras, n.º 26, marzo 2017, 115 pp. (ISBN:
978-84-16545-09-4).
Compilación de relatos eróticos de diversa autoría feminina. As escritoras que conforman
a nómina son, por orde de aparición, Carmen Blanco, María Lado, Verónica Martínez,
Raquel Miragaia, Teresa Moure, Emma Pedreira, Isabel Rei Samartim, Susana Sánches
Arins, Rexina Vega mais Eva Xanim. Na primeira páxina, comeza cunha reprodución da
cantiga “Abadessa, oí dizer”, de Afonso Eanes do Cotón, que tamén dá título á obra. Cada
unha das autoras achega un pequeno relato, todos eles titulados: “Filme infinito”, “A visita
do cometa”, “Barbarella ou do erótico”, “Sem título”, “Em carne viva”, “A lingua na
cozinha”, “ErótiKa”, “Pequena morte”, “Loba de lava uivarás à lua” e “_________(a
preencher pel@ experimentador/a dos sentidos)”. Cada un dos relatos desenvólvese nun
ambiente diferente, dende un simposio universitario, como no relato de Lado, até unha
consulta dun dermatólogo, como no caso de Moure. Todos comparten a compoñente
erótica, amosada en diferentes manifestacións e ámbitos. A heteroxeneidade de temáticas,
asemade que de estilos narrativos, conforman unha narración amena e cambiante,
achegando múltiples perspectivas do erótico aínda que sempre dende unha ollada
feminina. Os escritos preséntanse en normativa AGAL, malia que os textos de Carmen
Blanco, María Lado, Verónica Martínez, Emma Pedreira e Rexina Vega foron presentados
en normativa ILG-RAG e adaptados para o volume.
Recensións:
- Mario Regueira, “A literatura e o sexo”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
20 abril 2017, p. 6.
Trata sobre a literatura erótica en Galicia e cita os precedentes de editoriais como Xerais
ou o certame Narrativas Quentes de Positivas. Logo fai un repaso deste libro editado por
Através, facendo referencia ao seu prólogo, da pluma de Carmen Blanco, e ás autoras,
Teresa Moure, Susana Sánches Arins, Emma Pedreira e Eva Xanim.
- Diego Ameixeiras, “O erotismo ten quen lle escriba”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, “1.280 almas”, 9 xuño 2017, p. 8.
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Defínese esta obra como “un conxunto de relatos xenerosos en carnalidade” e afírmase
que está composta por “enfoques felizmente diversos” das autoras María Lado, Verónica
Martínez, Raquel Miragaia, Teresa Moure, Emma Pedreira, Isabel Rei, Susana Sánchez
Arins, Rexina Vega e Eva Xanim.
Referencias varias:
- Francisco Martínez Bouzas, “Relatos eróticos en voces galegas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 12 xuño 2017, p. 26.
Comenta a antoloxía de poesía erótica galega Abadessa oí dizer, baixo o epígrafe
homónimo dun escarnio obsceno de Afonso Eanes do Cotón e a chamada de Carmen
Blanco (“Saúde mulheres, quero-vos lobas livres”). Indica que a antoloxía foi un encargo
de Através Editora e que nela participaron nove escritoras: María Lado, Verónica
Martínez, Raquel Miragaia, Teresa Moure, Emma Pedreira, Isabel Rei Sanmartín, Susana
Sánches Arins, Rexina Vega e Eva Xanin. Comenta que non se trata dunha expresión
brava do sexo, pornográfica, e si erotismo.
- Jaureguizar, “Eva Xanim. ‘Os dez relatos do libro Abadessa oí dizer reflicten a variedade
do erotismo”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 22 xuño 2017, p. 67.
Fala deste volume editado por Através Editora e das súas autoras. Refírese a Afonso Eanes
de Cotón, de quen toman as palabras do título.
- Joel Gómez, “Diez gallegas y el erotismo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Sin intención”, 17 agosto 2017, contracuberta.
Indica que nesta obra participan Carmen Blanco, María Lado, Verónica Martínez, Raquel
Miragaia, Teresa Moure, Emma Pedreira, Isabel Rei Samartim, Susana Sánchez Aríns,
Rexina Vega e Eva Xanim. Tamén explica que o título está extraído de Afonso Eanes do
Cotón e comenta algúns dos relatos que recolle a escolma.

Yáñez, Beni, Os donos das cinsas, XVII Premio Vicente Risco de Creación Literaria,
Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Dr. Alveiros, maio 2017, 188 pp. (ISBN: 97884-16121-84-7).
Novela de denuncia social de Beni Yáñez (Boiro, 1987) contada en terceira persoa
omnisciente e dividida en doce capítulos que ofrece unha panorámica sobre a vida política
dunha vila concreta. Trata a temática da corrupción nas institucións políticas, mediante a
figura de dous alcaldes dun vila galega, centrándose na evolución política e persoal de
cada un deles e xogando con dous planos temporais. Perfecto Doval medra na escala
social a base de prevaricación, nomeamentos a dedo e procedementos que se aproveitan
do sistema. Así tece o seu ascenso o protagonista que, dende o seu posto de bedel do
concello de Ronsaño, pasa a ser asesor e remata como alcalde, unha vez que don Elviro,
o seu mentor, prosegue a súa vida política como senador en Madrid, ficando Perfecto
Doval a cargo da alcaldía, un posto do que será posteriormente inhabilitado tras unha
condena nun proceso xudicial. Malia todo, por mecanismos de malas artes tratará de
volver á alcaldía no futuro artellando unha lista electoral na que figuraría a súa propia
muller como candidata nas seguintes eleccións, unha artimaña para recuperar o poder.
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Abundan os diálogos e a introdución entre comiñas dos pensamentos do protagonista
mediante o monólogo interior. Reflexiona sobre a xustiza, o caciquismo e a baixa política
- extensíbel a outros campos como os medios de comunicación e a xustiza, todos
cómplices e vítimas dunha sociedade corrompida-. Aínda que o tema central é a
corrupción política e social, a idea central non é outra que o debate entre a feble liña que
separa o exercicio das leis e a ética.
Referencias varias:
- D. A., “Dornas, homenaxes, arte e moita literatura centran os actos das Letras en O
Salnés”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 18 maio 2017, p. 8.
Trata sobre os actos das Letras no Salnés e destaca, entre as referencias a outras
actividades, a presentación desta novela.
- N. A., “Beni Yáñez llena la librería Espacio Lector Nobel de Boiro en la presentación
de su novela”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, 13 agosto 2017, p. 18.
Fala sobre a presentación desta obra gañadora do XVII Premio Vicente Risco de Creación
Literaria. Di que entre os asistentes ao acto se atopaban o editor de Urco David Cortizo.
Resume o contido, crítico co sistema, que se atopa no argumento da novela.
- F. Frieiro, “‘Os donos das cinsas’, unha novela en clave política cun cheque aberto á
reflexión”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 3 novembro 2017, p. 8.
Dá conta da presentación levada a cabo na biblioteca Nobel de Vilagarcía polo escritor
que reside na mesma cidade, Beni Yañez. Salienta que esta obra resultou gañadora do
Premio Vicente Risco de creación literaria.
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I. 2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Carvalho Calero, Ricardo, Scórpio, Santiago de Compostela: Através Editora, col.
Através das Letras, n.º 28, setembro 2017, 292 pp. (ISBN: 978-84-16545-12-4).
Novela de Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910- Santiago de Compostela, 1990)
publicada por primeira vez en 1987 e reeditada en 1997 por A Nosa Terra/AS-PG, descrita
no Informe de Literatura 1997. Esta reedición regulariza e actualiza minimamente a
lingua galega, seguindo a Ortografía Galega Moderna (Através, 2017), corrixe grallas de
edicións anteriores e ofrece o epílogo “Agora que agoniza todo um mundo” (pp. 273292), de Arturo Casas no que se achega á figura de Carvalho Calero como historiador de
literatura e como autor deste “testamento literário” que se adscribe ao sistema da lóxica:
dos xéneros discursivos e literarios (por medio da hibridación), da relación mutua entre
experiencia e invención, de identidade e a patriarcal. Tamén sinala que esta obra trata
varias temáticas: a derrota dos ideais galeguistas, a guerra como acontecemento histórico
que fanou infinidade de vidas e a redución das mulleres á esfera privada e ao sexo. En
canto á modalización narrativa, salienta a multiplicidade de voces narrativas, a
equiparación dos rexistros desas voces e a instauración da diéxese do agora. Analiza a
caracterización de Scorpio, unha reformulación do mito de don Juan, e a posibilidade de
lerse a obra como autoficcional entre o relato inventado e o historiográfico.
Recensións:
- Mario Regueira, “Da épica imposíbel”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
26 outubro 2017, p. 6.
Trata da reaparición de Scórpio, de Ricardo Carvalho Calero, da man de Através Editora
e comenta o carácter histórico e a vixencia dalgunhas das súas temáticas. Subliña, tamén,
a innovación que supuxo na súa época.
Referencias varias:
- Joel Gómez, “Llega ‘Scórpio”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Sin
intención”, 7 decembro 2017, contracuberta.
Dá conta da importancia deste libro de Ricardo Carvalho Calero que volverá a ser editado
por Através cun estudo de Arturo Casas. Sinala que trata sobre o fracaso de Galicia como
proxecto nacional na Segunda República e na Guerra civil.

Risco, Vicente, O porco de pé, Santiago de Compostela: Urco Editora/ Fundación Vicente
Risco, col. “Biblioteca Vicente Risco”, outubro 2017, 170 pp. (ISBN: 978-84-942726-84).
Nova edición desta novela de Vicente Risco (Ourense, 1884-1963) que incorpora “Uns
poucos coñecementos básicos para abordar este libro” (pp. 7-11), de Tomás González
Ahola, onde explica que se trata dunha edición ilustrada por Xavier Varela, que os
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criterios de transcrición e edición se basean na comprensibilidade para o público novo e
que ofrecen códigos QR con material adicional para afondar na obra. Logo realiza unha
breve biografía do autor e uns apuntamentos sobre a obra en canto á súa data de edición,
ao subxenéro, á ensinanza que pretende transmitir, aos protagonistas e ao uso do humor.
A seguir, en “Criterios de edición” (pp. 12-16), Raquel Vila Amado explica os criterios
seguidos a nivel gráfico-ortográfico, léxico/semántico, fonético/fonolóxico e
morfolóxico/sintáctico co obxectivo de unificar normas gramaticais, regular escolla e
facilitar a comprensión ao lectorado actual; ademais de corrixir erros de redacción e de
composición. En “Galería de retratos inspirada na novela de Vicente Risco O porco de
pé” (pp. 18-19), Xavier Varela explica como foi o proceso de creación das ilustracións e
de caracterización de don Celidonio. Por último, en “Recursos web para ampliar
coñecementos” (p. 19) ofrecen unha serie de ligazóns vía código QR a unha serie de
recursos da rede aloxados na Fundación Vicente Risco.

80

I. 3. TRADUCIÓNS, VERSIÓNS E REEDICIÓNS
About, Edmond, O nariz dun notario (Le nez d’un notaire, 1862), trad. Marie Abraira,
Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. Vólvense os paxaros contra as
escopetas, xullo 2017, 116 pp. (ISBN: 978-84-945403-9-4).
Novela curta artellada á maneira dunha parábola caricaturesca que pertence ao grupo de
obras que Edmond About (Dieuze, 1828-París, 1885) dedicou a abordar con ironía os
progresos da ciencia e a satirizar a sociedade da súa época, poñendo de relevo o egoísmo,
o clasismo, os prexuízos e as relacións sociais da burguesía. Un narrador omnisciente
conta a historia de Alfred L’Ambert, “o máis brillante notario de Francia”, asemade
desdeñoso e arrogante, quen se ve involucrado nun duelo co secretario da embaixada
otomá en París, Ayvaz-Bey, a causa da señorita Tompain, unha bailarina cortexada por
ambos os dous. Como consecuencia dese duelo, o notario perde parte do nariz e, a partir
dese instante, comeza un absurdo periplo para recobrar a súa integridade física, utilizando
para conseguilo a pel e o tempo do aparvado mozo auvernés Romagné.

Adichie, Chimamanda Ngozi, O hibisco púrpura (tPurple Hibiscus, 2003), trad. Moisés
Barcia, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, 2017, 326 pp. (ISBN: 978-84-9286693-9).
Chimamanda Ngozi Adichie (Abba, Enugu, Nixeria, 1977) explora os camiños que
conducen á concienciación do feminismo por parte das mulleres e, en especial, das nenas.
A trama céntrase nunha familia que vive na cidade de Enugu, protagonizada pola moza
Kambili de quince anos. A rapaza vive co seu irmán maior Jaja e cos seus pais nunha zona
privilexiada da vila, onde posúen unha casa de gran status. Ambos acoden a un prestixioso
colexio destinado ás elites, ás familias con maior poder adquisitivo. Pero pouco a pouco,
a perfecta postal da familia feliz que se presenta nas primeiras páxinas convértese nun
espellismo, unha ilusión. Os dous irmáns viven baixo a tutela do pai, un home
extremadamente relixioso e con gran popularidade nos negocios. Todo cambia cando
visitan a súa tía Ifeoma, unha muller atrevida e cariñosa que só coñece o cariño como
forma de tratar aos nenos; algo ao que os seus sobriños non están acostumados. Un mundo
de risas, de amor, de comida, de complicidade cos primos, de experimentación, de calidez,
de respecto e de liberdade ábrese ante os seus ollos, deixando atrás os pesarosos recordos
dos continuos castigos que o seu pai lles impuña. Nesta nova vida, ambos rapaces
comezan a cuestionarse a realidade do seu mundo, a importancia da familia no
desenvolvemento vital dunha persoa, a idea do feminismo e a loita polos propios ideais.
Cando regresan á súa casa e teñen que obedecer os mandatos do patriarca da familia,
xorden os conflitos e as constantes pelexas e discusións. Mentres se narra a historia de
Kambili, prodúcense cambios sociais e políticos en Nixeria. A novela remata cando a nai
dos rapaces, chea de fastío pola situación, envelena ao seu esposo, pero Jaja autoincúlpase
e vai ao cárcere varios anos. Cando un novo réxime se instaura en Nixeria, prométeselle
a liberdade ao rapaz.
Referencias varias:
- R. L., “O hibisco púrpura”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
106, 26 novembro 2017, p. 4.
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Fala da obra da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, quen pasou a maior parte da súa
vida nun campus universitario na súa cidade natal de Nixeria e despois en Estados Unidos.
Indica que conta unha historia sobre uns irmáns que descobren ideas de liberdade e amor
fóra do seu círculo familiar, que despois non son capaces de esquecer.

Alcott, Louisa May, Detrás da máscara: o poder dunha muller (Behind a Mask; or, A
Woman’s Power, 1866), I Premio Realia de Tradución, trad. Antía Veres Gesto, Santiago
de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XIX, n.º 46, xullo 2017, 174 pp. (ISBN:
978-84-946538-1-0).
Louisa May Alcott (Germantown, Massachusetts, 1832-Boston, 1888), baixo o
seudónimo de A. M. Barnard, escribe esta novela que entronca con “novela
sensacionalista”, moi popular na segunda metade do século XIX en Gran Bretaña e nos
Estados Unidos de América. Estruturada en nove capítulos numerados e titulados nos que,
dende a perspectiva dun narrador omnisciente, se conta a historia da muller protagonista,
Jean Muir, até certo punto o arquetipo da femme fatale, quen sendo moza entra a traballar
cas dos Conventry, unha rica familia da Inglaterra vitoriana, como institutriz da rapaza
máis nova da casa, Bella. Jean Muir, de maneira astuta e manipuladora, logrará pouco e
pouco espertar a fascinación de todos os parentes e mesmo namorar os tres varóns
(Gerald, Ned e John), os cales non dubidarán en enfrontarse polo seu amor. Tras moitas
argucias, Jean consegue contraer matrimonio con John, o tío ancián de Gerald e Bella, e
convértese na nova señora Coventry. Salienta como pano de fondo o sistema xerárquico
de clases, que neste caso remata co ascenso de Jean Muir, que pasa de institutriz a señora
da casa. No relato teñen tamén un peso destacado as distintas misivas que intercambian
os personaxes.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “A institutriz ten un plan”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 almas”, 13 outubro 2017, p. 8.
Fai referencia á recuperación desta obra pola crítica feminista Mädeleine B. Stern e da
triloxía de May Alcott Little Women.

Austen, Jane, Persuasión (Persuasion, 1818), trad. Celia Recarey, Santiago de
Compostela: Irmás Cartoné, febreiro 2017, 304 pp. (ISBN: 978-84-945411-3-1).
Derradeira novela escrita por Jane Austen (Steventon, 1775-Winchester, 1817) e
publicada de maneira póstuma que relata a historia dun amor perdido que a autora tingue
de melancolía e na que as vellas feridas se reabren. Dividida en dúas partes e a través
dunha terceira persoa narrativa centrada en todo momento no punto de vista da
protagonista, nela destacan as constantes descricións das paisaxes e das sensacións dos
personaxes, as reflexións sobre o matrimonio, o amor e a posición social, así como o
afondamento nos sentimentos, plasmados a través de pequenos detalles, situacións
casuais e continuas murmuracións. A trama céntrase na vida de Anne Elliot, unha rapaza
pertencente a unha familia relativamente acomodada por mor do título de nobreza menor
que posúe o seu vaidoso e dominante pai, sir Elliot, dono de Kellynch Hall. En 1801
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coñece a Frederick Wentworth, un mariño novo pero pobre, co que rexeita casar,
persuadida por lady Ann, a amiga da familia que a educou tras quedar orfa de nai. Será
lady Ann quen lle aconselle que deixe a un lado os seus sentimentos e agarde por unha
oportunidade máis vantaxosa, acorde ás súas ínfulas de grandeza. Sete anos despois,
grazas a unha serie de casualidades, Anne e Frederick volven atoparse. Ela, unha moza
de vinte e sete anos, perdeu xa as esperanzas de casar, mentres que el tornou rico e
vitorioso da guerra contra Napoleón, onde se converteu en capitán. Aínda doído polo
antigo desaire, o capitán Wentworth será quen faga gala nese intre da súa indiferenza cara
a Anne.
Recensións:
- Montse Pena Presas, “Volver a Austen”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 629,
“Libros”, 1 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 581, “Letras galegas”, 3 xuño
2017, p. 10.
Dáse conta da tradución ao galego, da man de Celia Recarey, da derradeira novela de Jane
Austen, publicada postumamente. Indícase que a tradución é correcta e que as edicións
de Irmás Cartoné son sempre fermosas. Achégase o argumento principal, protagonizado
por Anne Elliot, unha moza envolta nunha situación familiar e romántica complexa.
Engádese que presenta as características básicas da obra de Austen: trama amorosa,
múltiples personaxes, protagonista exemplum moral, retrato da sociedade xeorxiana e
unha lograda descrición de ambientes. Péchase cunha referencia á adaptación
cinematográfica co título homónimo polo cineasta Roger Michel en 1995.
Referencias varias:
- R. L., “Persuasión”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 81, 14
maio 2017, p. 4.
Dáse conta do argumento principal e afírmase que destaca por dar voz a un personaxe
nunca antes presente na literatura, unha muller cuxa idade de casar xa pasou. Engádese
que as novelas de Jane Austen acadaron grande éxito, como Orgullo e prexuízo ou
Mansfield Park.
- Diego Ameixeiras, “Jane Austen sempre volve”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 almas”, 21 xullo 2017, p. 8.
Informa da tradución ao galego por parte de Celia Recarey de Persuasión co gallo da
celebración do bicentenario da morte da autora. Comenta que Jane Austen achega unha
descrición da Inglaterra decimonónica e burguesa onde mostra a historia de Anne Elliot,
unha muller no albor da súa mocidade á que persuaden para que non case co home que
ama.

Blackwood, Algernon, Os salgueiros (The Willows, 1907), trad. Alejandro Tobar Salazar,
Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XX, n.º 47, outubro 2017, 80 pp.
(ISBN: 978-84-944503-1-8).
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Novela de terror, publicada orixinalmente na recompilación The Listener and Other
Stories, do inglés Algernon Blackwood (Shooter’s Hill, 1869-Bishopsteighton, 1951),
quen opta pola perspectiva dun narrador protagonista, cuxo nome non se coñece. Este,
acompañado polo seu compañeiro, O sueco, emprende unha viaxe fluvial polo río
Danubio, polo treito que vai de Viena a Budapest. Entre sombras e ruídos, ambos acampan
nun areal, momento no que a ambientación onírica pasa a ser a gran protagonista da
narración, cos sombríos salgueiros como representación do sobrenatural. Catro capítulos
numerados conforman a estrutura da obra; as pasaxes descritivas equilíbranse coas
dialogadas e tamén con outras nas que prima o monólogo interior (con alusións puntuais
á telepatía). Dentro da atmosfera de terror, impregnada de mística e misterio, distínguense
certos subtemas: a loita entre o home e a natureza, a parapsicoloxía ou a existencia dun
mundo sensorial oculto.
Recensións:
- R. L., “Os Salgueiros”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 100,
15 outubro 2017, p. 5.
Tras apuntar a edición orixinal e reproducir as palabras de H. P. Lovecraft cualificándoo
como “o mellor relato sobrenatural xamais escrito” e que “conforma en por si unha
categoría especial de literatura espectral”, sintetiza a trama. Refire que “non só abafa a
atmosfera; tamén o desenlace intenso e sobrio, grazas a unha sutileza narrativa de
primeira orde”. Finaliza aludindo ás traducións e edicións exentas das que foi obxecto e
salientando trazos da produción do autor.
- Diego Ameixeiras, “Presenzas sobrenaturais”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“En galego”, “1.280 almas”, 17 novembro 2017, p. 8.
Sinala que Lovecraft consideraba esta narración, “o mellor relato sobrenatural xamais
escrito” e apunta que, un século despois da súa publicación orixinal, “segue a fascinar
polo escenario desacougante que describe, e posiblemente haxa poucas pezas que
condensen con tanta astucia unha colección semellante de pánicos”. Reproduce o medo
ao descoñecido que o autor escribe sobre os salgueiros nas primeiras páxinas e remata
afirmando que “daquela é difícil non sentir un arreguizo na pel e pensar que Lovecraft
sabía ben o que dicía”.

Camilleri, Andrea, A concesión do teléfono (La concessione del telefono, 1998), trad.
María Alonso, Sabarís (Baiona): Novo vinilo Edicións, 2017, 276 pp. (ISBN: 978-84697-5426-9). 
Novela de Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 1925) que arrinca cunha cita de Luigi
Pirandello, extraída de I vecchi e i giovani (1909), e un prólogo do autor no que explica
que parte dun suceso real, tras atopar un decreto ministerial de 1892 para a concesión
dunha liña telefónica privada (documento que se reproduce na novela). Ambientada
nunha vila imaxinaria de Sicilia, Vigàta, entre 1891 e 1892, o relato céntrase nas sospeitas
que esperta na Administración a solicitude do permiso para instalar unha liña telefónica
privada por parte do demandante, Filippo “Pippo” Genuardi, un cidadán inxenuo que
desencadea un complicado equívoco ateigado de artimañas e manobras a través do que se
retrata o absurdo e a hipocrisía social. Amante dos inventos modernos, como o automóbil
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e o fonógrafo, e co desexo de ampliar o seu negocio de venda de madeiras, Filippo centra
as súas esperanzas na instalación desoutra achega tecnolóxica como é o teléfono entre o
seu almacén e a casa do seu sogro, un rico empresario. Con tal fin, envíalle tres cartas ao
prefecto Vittorio Marascianno e, ao non recibir resposta ningunha, busca o apoio de Don
Lollo, o mafioso local; porén, a súa sinxela petición comeza un percorrido polas mans de
funcionarios de toda índole, boa parte deles corruptos: policías, carabineiros, empregados
de correos, xuíces e, ao cabo, o propio ministro do Interior. Por unha serie de
malentendidos, Genuardi acabará sendo sospeitoso de ser un axitador socialista e mesmo
irá á cadea. Só recibe a axuda do delegado da policía Spinoso, quen entende que Pippo
ficou atrapado nas redes tecidas entre o Estado e a mafia. Finalmente revelaranse as
verdadeiras intencións do personaxe principal: poder contactar coa súa amante, a sogra,
cando o seu home estivese ausente. En canto á técnica, Camilleri aposta por eliminar a
voz do narrador tradicional substituíndoa polo intercambio epistolar entre os distintos
personaxes, informes oficiais e algúns recortes de prensa, que se recollen nos capítulos
encabezados pola epígrafe “Cousas escritas”, e mais coas variadas conversas que
manteñen os implicados, os veciños e familiares de Pippo, incluídas á súa vez baixo a
etiqueta “Cousas ditas”. Se no caso das misivas predomina un estilo ampuloso e unha
linguaxe administrativa e aduladora, no caso da transcrición do discurso falado
reprodúcense os trazos da oralidade, con abundantes toques de humor.

Cholmondeley, Mary, A traba (The Pitfall, 1862), trad. Matthias Louwen e Sabela Tobar,
Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. Vólvense os paxaros contra as
escopetas, decembro 2017, 60 pp. (ISBN: 978-84-946538-4-1).
Novela curta vitoriana de Mary Cholmondeley (Shropshire, 1859-Londres, 1925), que
dende a perspectiva dun narrador omnisciente enfía unha trama que se sustenta no
triángulo amoroso que conforman Mary Carden, Jos Carstairs e Elsa Grey. A protagonista,
Mary, é unha muller de trinta anos, bondadosa e atenta, pero sen especial atractivo, que
ama dende a infancia a Jos. A irrupción de Elsa na súa vida, unha fermosa e sensual moza
de complicado pasado, cambia o seu futuro e afástaa de Jos, impedindo o seu ansiado
matrimonio. Abórdase así mesmo a sonoridade, a cuestión da clase social e, en xeral,
todos os elementos do simbolismo vitoriano, incluíndo as descricións do Londres da
segunda metade do século XIX, máis concretamente de Westminster e do río Támese. A
novela está dividida en tres partes, sen capítulos, pero con numerosas secuencias. A
primeira e mais a terceira van precedidas de citas da obra poética As Rubáyiát, do persa
Omar Khayyam (Nishapur, 1048-1131), mentres que a segunda contén unhas estrofas do
poema “Desiderium” de Edmond Gosse (Londres, 1849-1928).

Egloff, Joël, Os asollados (Les ensoleillés, Éditions du Rocher, 2000), trad. Moisés
Barcia, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Nova, n.º 6, 2017, 122 pp. (ISBN:
978-84-92866-82-3).
Vinte e tres relatos curtos satíricos de Joël Egloff (Crehange in Moselle, 1970) nos que os
personaxes se desenvolven en diversas situacións inesperadas provocadas por unha
eclipse total de sol. Todos os relatos acontecen o día 11 de agosto de 1999, entre as
12:17:01 e as 12:32:21, antes ou durante unha eclipse total de sol, un pretexto que serve
de fío condutor e que desencadea situacións cotiás vividas por persoas que se moven no
límite da tolemia. A través da reunión do sol e da lúa nárranse diferentes historias
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divertidas e hilarantes: a dun amo da procrastinación; unha familia atrapada na
mediocridade das súas vacacións de verán e a súa banalidade diaria; a dun obseso da
precaución; unha parella que se move entre o amor e o odio; unha alerxia a todo e a si
mesmo, arruinada polos síntomas. Os capítulos móstranse intitulados coas horas, minutos
e segundos nas que se desenvolve a narrativa, e son por orde: 12H 19MIN 33S, 12H
20MIN 02S (I), 12H 20MIN 02S (II), 12H 20MIN 02S (III), 12H 21MIN 09S, 12H
21MIN 38S, 12H 22MIN 21S, 12H 23MIN 53S, 12H 23MIN 01S, 12H 23MIN 55S, 12H
24MIN 02S, 12H 24MIN 37S, 12H 25MIN 27S, 12H 25MIN 46S, 12H 26MIN 06S, 12H
26MIN 47S, 12H 27MIN 03S, 12H 29MIN 56S, 12H 30MIN 15S, 12H 30MIN 31S, 12H
31MIN 41S e 12H 32MIN 21S. O autor fai uso do humor negro para deixar ver os
pequenos trastornos, manías, obsesións e rituais de cada personaxe, para debuxar retratos
interesantes de crianzas, adolescentes, anciáns, parellas, persoas solteiras… con todo o
que fixeron ou tentaron facer para asistir ao eclipse.
Referencias varias:
- Diego Ameixeiras, “A gran eclipse das nosas vidas”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “Galego”, “1.280 almas”, 26 maio 2017, p. 8.
Afírmase que se trata dun libro de relatos protagonizado por un grupo de personaxes
lunáticos que teñen en común o seu desexo de seren outros e saíren dos seus zapatos e
que teñen en común e como ligazón unha eclipse total de sol. Destácase do autor a súa
facilidade para o humor e o detalle.

Hall, Joseph, Un mundo distinto e igual (Mundus alter et idem sive Terra Australis
antehac semper incognita, Longis itineribus peregrini Academici nuperrime illustrata,
1605), trad. Alfonso Blanco Quintela, Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin,
col. XVI, nº 49, decembro 2017, 260 pp. (ISBN: 978-84-946538-3-4).
Sátira sobre a travesía dun viaxeiro universitario escrita en neolatín polo bispo inglés
Joseph Hall (Leicestershire, 1574-Norwich, 1656), quen preferiu asinala co pseudónimo
de Mercurio Británico e nunca recoñecela como propia para evitar complicacións entre
os partidarios do puritanismo. En catro partes que o autor denomina “libros”, relátase
unha viaxe fantástica a un mundo ficticio situado na zona austral do planeta Terra. Cada
unha desas partes correspóndese cos catro países visitados polo viaxeiro e narrador en
primeira persoa: Crapulia, Viraxinia, Moronia e Lavernia. Cada territorio posúe unha
singularidade, xa sexa que está gobernado por mulleres, por necios ou por borrachos. O
relato segue a liña doutros textos de exploración ficticia da época, entre os cales o máis
soado talvez sexa Utopía, de Thomas More (Londres, 1478-1535). Malia non existir máis
trama ca a de ir describindo os distintos lugares visitados e estabelecer ao cabo un
paralelismo que xustifica o título (cada “mundo” é distinto, pero no fin de contas todos
son iguais), a narración resulta fluída. A edición galega presenta un corpo de 400 notas,
tanto do tradutor coma do propio autor.

Holberg, Ludvig, A viaxe subterránea de Niels Klim (Den allvarsamma leken, 1912),
trad. Alfonso Blanco Quintela, Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col.
XVIII, n.º 44, abril 2017, 308 pp. (ISBN: 978-84-944503-8-7).
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Obra escrita orixinalmente en latín humanístico por Ludvig Holberg (Bergen, 1684Copenhaguen, 1754), considerado o pai da literatura noruego-dinamarquesa moderna.
Esta “novela filosófica”, en palabras do autor, publicouse por vez primeira baixo
pseudónimo en Alemaña en 1741; a versión galega realizouse a partir da versión completa
do editor Karl Wilhelm Elberling (1866). Niels Klim, un mozo de Bergen, conta en
primeira persoa as aventuras que viviu cando, durante a exploración dunha cova, cae por
un furado ao interior da Terra onde descobre dous mundos: un no núcleo do planeta e
outro na cara interna da codia terrestre, ambos os dous divididos territorialmente en
estados. O ton do narrador é satírico, con continuas chanzas acerca dos usos, costumes e
modos de vida dos distintos poboadores do interior terrestre, que a miúdo contrasta co
estilo de vida sobre a superficie. Así mesmo, percíbese un intento de transmisión de
valores éticos e morais. A novela, que se pode clasificar como peza precursora da fantasía,
está emparentada con outras sátiras internacionalmente coñecidas, en especial con As
viaxes de Gulliver (1726), de Jonathan Swift. Estrutúrase en dezaseis capítulos titulados
aos que cómpre sumar un prefacio e mais un epílogo. A edición galega inclúe un amplo
corpo de notas do tradutor e, a maiores, a editorial ofrece na súa páxina web unha guía de
lectura na que se analizan aspectos relevantes da vida e da obra de Holberg, ademais dun
estudo específico desta novela.

Jaeggy, Fleur, Os ditosos anos do castigo (I beati anni del castigo, 1989, Milán:
Adelphi, col. Fabula, 33), trad. Cristina González Piñeiro, Cangas do Morrazo:
Rinoceronte Editora, col. Contemporánea, 2017, 98 pp. (ISBN: 978-84-92866-62-5).
Fleur Jaeggy (Zürich, 1940) configura unha breve novela que máis parece un relato
continuado sen diálogos sobre a adolescencia da protagonista, da cal non se chega a saber
nunca o seu nome. A rapaza ten 14 anos e estuda, baixo a obriga da súa nai que vive en
Brasil, no Bausler Institut, un internado feminino situado no cantón suízo de Appenzell.
Trátase dunha rapaza solitaria á que non lle gusta estudar e que vive en total servidume
coa súa nai, sendo esta quen, mediante cartas á dirección do centro, esixe certos
coñecementos na filla, como que comparta cuarto cunha moza alemá para así aprender o
idioma. A súa curta vida dá un xiro inesperado cando aparece no internado Frédérique,
unha rapaza de 15 anos pola que sente unha intensa atracción repentina. É totalmente
diferente a ela pois é a moza máis intelixente da clase, calada, reservada e goza do
respecto tanto de alumnas coma de profesores. Sente unha adoración instantánea hacia
ela ao considerala un ser superior a todas as súas compañeiras, inclusive a ela mesma, co
cal conquistala e gozar do seu favor sería unha vitoria para o seu orgullo. Outra das
obrigas que impón a súa nai é a de acudir a unha igrexa católica e non protestante como
ela quería, por tanto a relación que mantén coa súa proxenitora é practicamente nula. O
internado revoluciónase coa chegada de Micheline, unha moza alegre e extrovertida que
provoca que a protagonista se afaste de Frédérique, quen marcha do colexio debido á
morte do seu pai. E así remata a súa época no Bausler Institut, para logo ser internada
nunha escola de cociña por mandato da nai, para así aprender as labores indicadas para
unha moza da súa idade, entre as que están saber levar a casa para contentar o seu futuro
marido. Anos máis tarde volve ver a Frédérique e sorpréndese ao contemplar as
condicións nas que vive, illada, solitaria e nunha casa que semella un sepulcro. Tamén lle
chegan novas de que a súa amiga intentou queimar a casa coa súa nai dentro, pero recibe
unha carta dela na que lle asegura que intentará saír adiante con todas as súas forzas. A
protagonista, xa sendo unha muller, volve ao internado que agora se converteu nunha

87

clínica para cegos tras a morte da directora Hofstetter, o seu marido e un dos seus fillos
nun accidente de tráfico.
Kozstolányi, Dezső, Cotovía (título do orixinal húngaro: Pacsirta, 1924), tradución de
Sergio de la Ossa, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Nova, 2017, 208 pp.
(ISBN: 978-84-92866-85-4).
Dezső Kosztolányi (Subotica, 1885–Budapest, 1936) elixe o drama familiar como
protagonista do seu volume. Son trece os capítulos que compoñen a novela, contando
todos cun breve resumo do narrador dos feitos. A historia céntrase na familia Vajkay
composta polo pai Ákos, a nai e a filla Cotovía; esta última destaca negativamente pola
súa fealdade que lle impide encontrar un home co que casar aos seus trinta e cinco anos.
Os pais son moi celosos da súa intimidade, formando unha estrutura fortemente illada do
mundo exterior, só saíndo do fogar nas ocasións especiais. Cotovía marcha unha semana
cos seus tíos ao campo e a desesperación apodérase de seus pais ao non saber que facer
sen a súa filla. Isto provoca que comecen a saír da casa para comer no restaurante Rei de
Hungría, para ir de compras ou acudir ao teatro, plans que non podían facer coa súa filla.
A pesar do seu pouco agraciado aspecto físico, todos falan da muller como un anxo do
ceo, un ser bondadoso cun gran corazón e con grande afección polos libros e, en especial,
pola poesía, chegando a escribir os seus propios versos nun caderno. Nunha das noites de
liberdade, Ákos vai ao casino e regresa totalmente bébedo á casa, onde produto do seu
estado lle confesa á súa muller que Cotovía é unha muller orfa de corazón porque ningún
dos seus proxenitores a ama, que tanto a nai coma el son felices na súa ausencia e que,
realmente, non lles importaría se ela estivese morta. Para o pai, sería mellor que Cotovía
non estivese neste mundo porque cesarían as burlas contra ela, as risas, os murmurios e
os desprezos, debido á súa fealdade. A muller nega rotundamente estas afirmacións e
alega que Cotovía é a súa filla e que o seu deber é protexela, inclusive do seu propio pai,
xa que ela non perde a esperanza de que algún día un home saiba ver nela toda a bondade
que ela ve. Condena o comportamento do seu marido e propón facer plans coa filla polo
menos unha vez á semana para saír do seu encerro e propiciar o cese das risas dos veciños.
Cotovía volve da súa viaxe e os seus pais van recollela á estación de tren para trasladala
á casa, xa alí a conversa adquire un ton normal, relatando as experiencias da muller no
campo e escoitando as anécdotas que conta. A novela remata coa felicidade dos pais polo
regreso da súa querida filla ao niño.

Madariaga, Juan Ramon, eSPedición. O poder da montaña (eSPedizioa. Mendi ororen
pisua, 2015), trad. Isaac Xubín, Santiago de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col.
XXI, nº 45, xullo 2017, 220 pp. (ISBN: 978-84-946538-0-3). 
Juanra Madariaga (Bilbao, 1962) constrúe unha crónica autobiográfica en primeira persoa
cos recursos da ficción que pode catalogarse dentro da literatura de montaña ou de
exploración. Un narrador lírico dá conta do seu día a día durante o ascenso ao Shisha
Pangma, unha montaña do Himalaia que supera os 8.000 metros de altura, alternando as
descricións poéticas coa reflexión acerca de temas diversos: a historia e as grandes figuras
do montañismo, a soidade, as sensacións ante a paisaxe, a literatura ou a diversidade
cultural... Ademais, o protagonista estabelece un diálogo en varios momentos con Lucas,
o personaxe da novela Un tranvía cara a SP, do escritor éuscaro Unai Elorriaga. A
estrutura da obra segue unha orde cronolóxica, con multitude de capítulos curtos (sen
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numerar, titulados e en ocasións tamén acompañados dunha data), así como seccións e
espazos de secuencia.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Moito máis que unha crónica de alpinismo”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 25 agosto 2017, p. 4.
Comenta a temática da obra, vinculada coa faceta de montañeiro do propio autor, e a
calidade estética. Cita Un tranvía a SP, de Unai Ekirruaga e a tradución realizada por
Ramón Loureiro.

Morán, Caitlin, Como ser muller, tradución de Moisés Barcia, Cangas do Morrazo:
Rinoceronte Editora, col. Nova, n.º 9, xullo 2017, 341 pp. (ISBN: 9788492866915).
Caitlin Moran (Brigthon, 1975) enfoca esta obra coma un trampolín cara a todas as
realidades e situacións que viven as mulleres dos nosos tempos, antes ou despois, ao longo
das súas vidas. Tenta darlle voz á enorme cantidade de aspectos e momentos dos que non
se soe falar, pero polos cales todas as mulleres pasan: primeira menstruación, a depilación,
inquedanzas sexuais, machismo no ámbito laboral… e todo isto cóntao dunha forma
enxeñosa e divertida, como se o estivese contando unha amiga íntima (aquelas coas que
serás quen de deixar de lado a “feminidade perfecta” e falar da verdadeira realidade sen
pelos na lingua). Mestura de autobiografía e manifesto feminista, ao longo dos dezaseis
capítulos, Moran fai unha recolleita de momentos ou sucesos da súa vida real: como o
bulling que sufriu na súa adolescencia, as vivencias de facerse muller dentro dunha
familia numerosa proletaria e na cal non existía (literalmente) a intimidade ou as trabas
coas que se pode atopar unha cando “marcha” do niño dos pais e se lanza de cheo á piscina
chea de pirañas na que se pode converter unha gran cidade. Trátase da representación
literaria da frase “unha muller non nace, se non que se fai”, tirando ao lixo a condición
feminina que, socialmente, se considera a ideal; berrando en voz alta e de xeito
provocativo o que é a verdadeira feminidade contemporánea.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Como ser muller”, El Correo Gallego, “Tribuna libre”, 15
setembro 2017, p. 43.
Informa da publicación por parte de Rinoceronte Editora de Como ser muller, de Caitlin
Moran no que se desenvolve o feminismo exaltado “de tolerancia cero coa cultura
patriarcal” ao tempo que se deconstrúen modelos femininos politicamente correctos.
Indica que fai uso dun “radical e convincente sentido crítico” e dunha linguaxe
desenfadada, divertida e didáctica para relatar reflexións e testemuños da propia
experiencia da autora. Por último, comenta que a obra é radical contra a misoxinia e que
defende a liberdade da muller para que decida o que quere ser.
- R. L., “Como ser muller”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
106, 26 novembro 2017, p. 4.
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Breve recensión sobre esta obra que pon de manifesto algunhas das cuestións principais,
as cales manteñen un claro vencello coa óptica feminista que vertebra a totalidade da
novela.

Schubarth, Dorothé, Os cantos do mar. Mosaico de anacos de tempos moi remotos, trad.
autora e Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Meubook, 2017, 135 pp. (ISBN:
978-84-8408-283-5).
Narrativa poética refundida pola musicóloga Dorothé Schubarth (Basilea, 1944) e escrita
orixinalmente en alemán antigo, que a autora traduciu coa axuda de Antón Santamarina.
A obra xira arredor do mundo imaxinario de Bertau e dos seus habitantes, unha aldea de
recreación prehistórica onde a autora decide contextualizar algunha das cantigas galegas
recollidas no Cancioneiro Popular Galego. Ao comezo, ofrécese unha imaxe que
representa un mapa da posíbel Bertau, que dá entrada ao primeiro relato “Os veciños de
Bertau”, unha pequena listaxe dos personaxes que irán aparecendo posteriormente con
breves referencias á súa condición e ás relacións interfamiliares que os unen; de seguido,
atópanse varios relatos (con capítulos anexos de orde inferior) que falan da xeografía e
orixe do lugar de Bertau (“A quen queira ler a historia do pequeno mundo de Bertau”,
“Proemio” e “O noso Pequeno Mundo de Bertau”), para pasar directamente a falar das
vivencias, relacións e amoríos (“O avó e o neto”, “A avoa”, “Mirto e Vincent”, “Arredor
da lareira de Ambrosius”, os relatos da Saga Remota de Bertau, “Voda” e “A arpa de
Mirto”) e un relato final conclusivo que fai referencia a varios dos relatos contados e os
seus protagonistas, reflexionando sobre temáticas como o paso do tempo e a morriña do
pasado (“No pais de Nu”). Algúns dos relatos afástanse da linguaxe poética e optan pola
prosa para relatar historias que se complementan coas cantigas galegas que xa foron
referidas e fragmentos en verso. Ao remate, achégase un glosario de termos e frases
aclaratorio no que se definen e dá unha explicación da orixe mítica ou histórica deles,
unha relación das fontes utilizadas, tamén vivas e inmediatas, das imaxes e, finalmente,
un agradecemento final.

Sperani, Bruno, A obra (La fabbrica, 1894), trad. Isabel Soto, Santiago de Compostela:
Editorial Hugin e Munin, col. XIX, n.º 48, outubro 2017, 176 pp. (ISBN: 978-84-9465382-7).
Beatrice Speraz (Solin, Croacia, 1843-Milán, 1923) asinou esta novela co pseudónimo de
Bruno Sperani, nome polo que pasou á posteridade. Un narrador omnisciente enfía un
relato áxil que se compón de dezaseis capítulos numerados e titulados. Trátase dunha peza
de corte realista cuxo marco é a cidade de Milán de finais do século XIX. A protagonista,
a moza Luisina Terragni, é seducida e enganada por un Parente. Froito desta relación nace
un neno enfermo, que debe entregar nun hospicio por falta de axuda para crialo. Luisina
acepta o seu destino con resignación até que coñece a Francesco Bitossi, un líder
proletario do que se namora. Tras abrazar os postulados sindicais e socialistas que Bitossi
lle expón, a actitude de Luisina muda para pasar a reivindicar os seus dereitos e
comprender a importancia e a forza do colectivo. De forma complementaria á evolución
dos personaxes, a voz do narrador deita luz sobre as situacións de indefensión nas que
adoito se atopan os homes e mulleres da clase traballadora e denuncia o sistema capitalista
e as ansias de poder e riqueza dos patróns. O ton realista e descarnado manterase até a
última páxina, momento no que Luisina decide tomar a xustiza pola man.
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Recensións:
- R. L., “A Obra”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 100, 15
outubro 2017, p. 5.
Tras perfilar como liñas xerais da escrita da autora “certo pouso determinista” e a
“especial profundidade concedida ás mulleres, arrastradas polas leis do sangue e da
sociedade e cuxo destino fatal deriva na servidume e a submisión”, apunta trazos da
personaxe Luisina Terragni e claves da trama. Salienta o “estilo incisivo e penetrante”, “o
xermolo das ideas socialistas entre a clase traballadora e as incipientes protestas sociais”
e a actualidade de “determinadas pasaxes” amosadas no relato. Finaliza comentando que
se trata da primeira tradución ao galego desta autora e aclarando o pseudónimo e nome
real da autora e as datas e lugares do seu nacemento e morte.

Sjón, O rapaz que nunca existiu (título do orixinal islandés: Mánasteinn: Drengurinn sem
aldrei var til, 2013, JPV, Reykjavík), tradución de Elías Portela, Cangas do Morrazo:
Rinoceronte Editora, col. Nova, 2017, 154 pp. (ISBN: 978-84-92866-86-1).
Sigurjón Birgir Sigurdsson, máis coñecido polo sobrenome de Sjón (Reykjavík, 1962),
centra a novela no tenso ambiente producido polo final da Gran Guerra e a erupción do
volcán Katla en Reykjavík. O volume está dividido en dez partes, indicando cada unha a
data na que transcorren os feitos, dende o 12 de outubro de 1918 até o 9 de xullo de 1929,
existindo un salto temporal entre o penúltimo e o último capítulo pois pasa do 5-6 de
decembro de 1918 ao 9 de xullo de 1929. O protagonista é Máni Steinn, un adolescente
de 16 anos homosexual que mantén relacións sexuais con homes maiores ca el a cambio
de cartos. É caracterizado coma un mozo reservado, celoso da súa intimidade nos
encontros amorosos e soñador, pero sobre todo destaca a súa grande afición polo cinema
acudindo todos os días para ver os filmes da carteleira. Mantén unha relación idealizada
de amizade con Sola Gudo, ‘Musidora’, unha fermosa moza apaixonada das motos e que
máis dunha vez o sorprendeu nalgún dos seus encontros con homes no acantilado. Acotío
perde a noción da realidade, sendo Islandia un país tremendamente aburrido, só interesado
nos asuntos estranxeiros na medida en que se poden realizar proxeccións deles nos
cinemas Vello e Novo. Este clima vén propiciado pola erupción do volcán Katla que sume
a cidade nunha espesa néboa de cinsa, máis á virulencia da gripe española que se espalla
velozmente por toda Europa, provocando a enfermidade de case toda a poboación da
cidade. A súa peor crise prodúcese co peche dos cinemas, a causa da expansión do virus,
que afecta ao acompañamento musical dos filmes. Comeza a traballar no hospital
axudando ao doutor Garibaldi e a Sola, quen é a súa condutora, facendo as visitas
domiciliarias. Dáse conta do terríbel estado no que se atopa a cidade, contando con dez
mil enfermos, dez médicos e tan só tres hospitais ao seu alcance. Máni permanece
impasíbel ás escenas de crueza que presencia, afirmando que a vila reflicte exteriormente
o seu propio interior, silencioso, agrisado e baleiro. As proxeccións volven á cidade e
celébrase o fin da Gran Guerra. Coa chegada dun buque danés, realízase un acto
conmemorativo, no que Máni mantén relacións cun mariñeiro, pero son sorprendidos por
un compañeiro que o increpa acusándoo de ser un noxento e pégalle un puñazo ao rapaz
que o deixa inconsciente. É retido nun cuarto, mentres escoita como intentan resolver a
situación, propoñendo inclusive o seu asasinato, debido ao escándalo que produciría un
caso de “sodomía” entre un islandés e un danés, afirmando que Islandia pasaría a ser a
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burla constante de Dinamarca cualificándoos de “país de maricóns”. Sola e o doutor van
por el e encérrano nunha habitación onde é medicado con somníferos e comunícanlle que
deben poñer remedio a esa situación, a súa orientación sexual. Obrígano a emprender
unha travesía cara a Londres. No último capítulo, a historia trasládase once anos despois,
cando Máni de 27 anos, agora M. Peter Carlson, volve a Reykjavík sendo asistente de
iluminación e cámara de cine. Agora vive en Chelsea e asiste todos os días ao cinema.
Durante este regreso fai un repaso pola súa infancia visitando a lápida da súa nai. A novela
remata confesando a participación do autor nesta historia, ao presentar nas últimas liñas
a personaxe de Sigurdur Ásgrímsson, que é nin máis nin menos que o bisavó de Sigurjón,
o autor deste relato. O volume ofrece fotos antigas en branco e negro que amosan os
acontecementos que o narrador vai revelando, sendo a última imaxe o que parece ser un
retrato do seu devanceiro.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “O letrista de Björk escribe a ritmo de cine”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 23 xuño 2017, p. 8.
Indica que a novela foi traducida directamente do islandés polo poeta Elías Portela, que
deixa ver a orixinalidade e potencia narrativa desta voz literaria e que o escritor, Sjión,
unha das voces máis afamadas da literatura islandesa, é tamén coñecido por ser o autor
das letras das cancións da cantante Björk. Comenta que o escritor articula unha proposta
marcada pola intensidade emocional coas vivencias dun adolescente orfo, Máni Steinn,
que vive clandestinamente a súa homosexualidade no Reykjavík de final da Primeira
Guerra Mundial, nunha sociedade opresora. Afirma que emprega unha perspectiva crítica
onde a sociedade represora marca o ritmo dunha novela con elementos imaxinativos,
oníricos e até surrealistas xunta aqueloutros realistas.
Referencias varias:
- Marta Veiga, “Sjón. ʻTras descubrir a Bowie, a poesía foi o máis guai”, Diario de
Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 77, 16 abril 2017, p. 5.
Entrevístase a Sigurjón Birgir Sigurdsson con motivo da súa participación nos certames
Pontepoética de Pontevedra e Poetas D(in)versos da Coruña e da súa próxima publicación
en galego, O rapaz que nunca existiu, con Rinoceronte. Comenta que comezou na escrita
con quince anos e que en Islandia o xénero máis elevado para as autoras e autores é a
poesía. Engade que alí naceron as primeiras sagas e que estes textos amosan canto de
realista ten un texto que inclúe soños, visións, poesía e mundos de deuses e homes. Afirma
que o factor islandés actual é incluír na súa literatura o folclore. Sobre O rapaz que nunca
existiu comenta que é unha novela ambientada na gripe de 1918 e protagonizada por un
mozo de dezaseis anos, chamado Máni Steinn e definido polo autor como “marica,
disléxico e orfo”. Engade que está encantado da tradución ao galego que realiza Elías
Portela e que ao viviren na mesma cidade poden intercambiar opinións.
- Salvador Rodríguez, “Sjón. ʻHe conectado muy bien con Galicia por su amor a la
poesía”, Faro de Vigo, 22 maio 2017, contracuberta.
Entrevístase a Sjón, nome literario de Sigurjón Birgir Sigurösson, con motivo da
tradución ao galego da súa última novela, en tradución de Elías Portela, coa que obtivo o
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Premio Nacional de Literatura de Islandia. Afirma que coñecía a obra de Manuel Rivas e
Camilo José Cela, así como o pintor Eugenio Granell e destaca de Galicia o amor pola
poesía e a forza que busca da lingua nativa. Sobre a obra, apunta que se sitúa na Islandia
de principios do século XX e que ten como temática a homosexualidade como tabú no
personaxe principal chamado Máni Steinn. Remátase dando conta da relación do autor
coa artista Björk.

Uribe, Kirmen, A hora de espertarmos xuntos, trad. Isaac Xubín, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. Narrativa, n.º 411, xullo 2017, 360 pp. (ISBN: 978-84-9121-237-9).
Novela de Kirmen Uribe (Ondarroa, Biscaia, 1970) baseada nunha historia real: a vida de
Karmele Urresti ligada á historia do pobo vasco. O narrador da historia é o fillo da filla
de Karmele Urresti, Ikerne Urresti que, coñecedor da historia de primeira man, decide
reconstruíla. A novela iníciase cunha cita de Carlos Fuentes que dá paso a un breve
capítulo inicial intitulado “Primeira lembranza de Karmele Urresti”, no cal o narrador dá
conta da súa intención. A trama comeza en 1953 e remata en 2011 e estrutúrase en catro
partes cronoloxicamente ordenadas: “Primeira parte 1927-1943”, “Segunda parte 19431950”, “Terceira parte 1951-1979” e “A fin 2011”. Estas catro divisións temporais
abranguen no seu conxunto a historia vital de Karmele Urresti, contando a súa historia de
amor, como coñeceu ao que sería o seu home, Txomin Letamendi, a chegada dos fillos, a
emigración e toda a resistencia do pobo vasco durante a época franquista, incluíndo a
intervención de ETA neste sentido. Nela abórdanse as dificultades que algunhas persoas,
como a protagonista e o seu namorado, teñen para desenvolver a súa vida con normalidade
debido a circunstancias alleas a eles mesmos e moitas veces de carácter irracional e
inxustificado. Remata cunha nota do propio autor na que se explica que, aínda que se
parta dunha historia real, a novela está sometida á lóxica da ficción. Ademais desta nota,
o único elemento paratextual presente é o índice, situado na última páxina do libro.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Un merecido premio da crítica española”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 22 setembro 2017, p. 8.
Comenta este texto gañador do premio da crítica española da modalidade en éuscaro,
traducido polo gañador do mesmo premio, pero da modalidade en galego do ano pasado.
Indica que a obra trata sobre a situación duns personaxes que viven momentos
importantes durante a época do franquismo no País Vasco. Salienta que incorpora
numerosos textos de carácter documental, así como relatos orais que lle dan un atractivo
vivificador.
Referencias varias:
- Rodri García, “Kirmen Uribe. ʻVascos y gallegos tenemos un humor atlántico, parecido
a la flema inglesa”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 xaneiro 2017, p. 37.
Co gallo da presentación desta obra de Kirme Uribe, coméntase que se está preparando a
tradución ao galego por parte da Editorial Xerais.
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- R. L., “A hora de espertarmos xuntos”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 94, 1 outubro 2017, p. 4.
Versa sobre a publicación d’A hora de espertarmos xuntos, de Kirmen Uribe. Tamén se
refire ao poemario da autora Bitartean heldu eskutik, publicado en vasco e aos proxectos
multimedia levados a cabo por ela.

Von Horváth, Ödön, Mocidade sen deus (Jugend ohne Gott, 1937), trad. Patricia Buján
Otero, Santiago de Compostela: Irmás Cartoné, setembro 2017, 209 pp. (ISBN: 978-84945411-5-5). 
Ödon von Horváth (Edmund Josef von Horváth, Fiume, 1901-París, 1938) escribiu en
1937 esta novela, prohibida polo réxime nazi e que se supuxo o exilio, narra os
pensamentos dun profesor de secundaria, quen analiza o comportamento dos seus
alumnos adolescentes na Alemaña anterior á Segunda Guerra Mundial, época na que o
nacionalsocialismo vai copando todos os estratos da sociedade e na que a ética
desaparece. A acción arrinca cunha escena na que o mestre reprende un alumno na aula
por mor dun comentario racista sobre os negros que os demais semellan compartir, tras o
cal o profesor comeza a recibir as ameazas do pai do rapaz e mais a advertencia do director
do centro polo seu comportamento. Máis adiante, no transcurso dun campamento militar,
prodúcese un crime que se vai desvelando aos poucos. O asasinato demostra a crueldade
dos rapaces e pon a proba a integridade do mestre no momento de ter que tomar a decisión
de contar a verdade e a súa implicación nos feitos. Narrada en primeira persoa e
recorrendo ao monólogo interior, utiliza o protagonista da novela para describir unha
educación centrada na formación para a guerra e o odio e para expoñer o dano que
ocasiona a inacción das persoas honradas e o seu sometemento á ideoloxía da maioría, en
referencia ao avance dun pensamento totalitario e do embrutecemento da sociedade alemá
que derivou no fascismo. O estilo salienta polas constantes digresións acerca da existencia
de Deus ás que se abandona decontino o profesor e pola brevidade das frases. Salienta
tamén a carencia de datos sobre os personaxes, tanto do profesor, do que só se sabe que é
novo e que procede dunha familia humilde, coma dos alumnos, que se designan coa inicial
do seu apelido, se cadra para resaltar a perda da individualidade.
Recensións:
- Diego Ameixeiras, “Olor a fascismo”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En
galego”, “1.280 almas”, 27 outubro 2017, p. 8.
Fala da banalización que se fai dende a política do termo fascista, para logo recomendar
a lectura desta obra prohibida no territorio alemán que describe a podremia moral do
Terceiro Reich.
Referencias varias:
- R. L., “Mocidade sen deus”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
102, 29 outubro 2017, p. 5.
Trata sobre a obra Mocidade sen deus, de Odon von Horvath, publicada na editorial Irmás
Cartoné. Comenta algúns datos biográficos do autor e cita as palabras de Joseph Roth.
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- D. S., “Corrupción moral”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 9 novembro 2017, p. 3.
Informa sobre esta publicación traducida por Patricia Buján Otero para a editora Irmás
Cantoné. Comenta o contexto da publicación da primeira edición e o seu estilo.

Wells, H. G., Kipps. Historia dunha alma simple (Kipps. The Story of a Simple Soul,
1905), trad. Celia Recarey Rendo, Santiago de Compostela: Irmás Cartoné, xuño 2017,
456 pp. (ISBN: 978-84-945411-4-8). 
Herbert Georges Wells (Bromley, 1899-Londres, 1946) describe, botando man da
omnisciencia narrativa con intervencións autoriais constantes, así como da ironía e a
sátira, o total fracaso das aspiracións sociais do protagonista. A novela narra a historia do
orfo Arthur Kipps dende o seu nacemento nunha pequena vila próxima a Londres, New
Romney. O rapaz medra baixo a tutela dos seus tíos nun ambiente familiar mísero e
edúcase nunha grandilocuente academia de elite que, con todo, só lle serve para acabar
traballando dende os catorce anos no Emporium como dependente de tecidos e pasar toda
a súa adolescencia nun ambiente que percibe hostil e que lle causa un grande abatemento.
Neste contexto atopa consolo apuntándose a unhas clases de talla de madeira, onde se
namora da profesora, a señorita Walshingham, sen esperanza ningunha de ser
correspondido. Mais, de súpeto, un golpe de efecto dálle un xiro radical á súa vida tras
coñecer o vaidoso e atolado autor de teatro Chitterlow, quen un día lle revela que o seu
nome aparece nun anuncio do xornal como herdeiro dun avó descoñecido. Deste xeito,
Kipps convértese nun home extremadamente rico con apenas vinte anos e é admitido no
plácido e estábel mundo da clase media-alta inglesa da man do seu guía Coote e da
señorita Walshingham, a quen lle pide matrimonio. Malia esta aparente boa sorte, Kipps
segue a sufrir pola consciencia da súa inferioridade e móstrase incapaz de vestirse de
maneira axeitada, de manter unha conversa ou de comer segundo as regras impostas. Logo
dun intenso debate interno, rompe o seu noivado e casa co seu primeiro amor da infancia,
Ann, unha sinxela serventa que identifica co seu mundo primario e de orixe. Xuntos
deberán superar as imposicións dos cartos e, denantes de acadar a felicidade, perder a súa
fortuna para enfrontarse a un futuro simple. O relato, estruturado en tres partes centradas
respectivamente no desenvolvemento, a formación e a vida en parella, presenta como
elemento central o debate arredor da cuestión de se un home simple pode ascender na
escala social polo feito de posuír cartos, e revela a ideoloxía socialista do autor, así como
unha orientación ben afastada da ciencia ficción pola que foi coñecido e que desenvolveu
a principios do século XX.
Referencias varias:
- R. L., “Kipps. Historia dunha alma simple”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 102, 29 outubro 2017, p. 5.
Fala da temática desta obra e dalgúns datos biográficos do autor.

Zamiatin, Evgenii, Nós (Мы, 1924), trad. Elena Sherevera e Lourenzo Maroño, Santiago
de Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XX, n.º 50, decembro 2017, 228 pp. (ISBN:
978-84-946538-8-9). 
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Esta novela do escritor ruso Evgenii Zamiatin (Lebedian, 1884-París, 1937) é un clásico
da ciencia ficción rusa e unha referencia a nivel mundial no xénero das distopías ou
antiutopías. Foi escrita en ruso, pero publicada orixinalmente en inglés en 1924, debido á
censura soviética, que non se levantaría até 1988. Baixo a forma dun diario cronolóxico,
composto por un total de corenta entradas denominadas notas, o protagonista, D-503, un
enxeñeiro que traballa na construción da nave espacial Integral, trasládalles ao lectorado
do futuro unha descrición do sistema totalitario no que vive, onde o Benfeitor é o líder
supremo e prima o colectivo, “nós”, fronte ao individual (os humanos, por exemplo,
denomínanse “números”). Ademais, D-503 dá cumprida conta da súa relación afectiva
con dúas mulleres: O-90 e, sobre todo, I-330, que entra de súpeto na súa vida e supón un
revulsivo que o introduce nunha organización revolucionaria clandestina. Utiliza con
profusión as sinestesias e unha intencionada abstracción, tanto nas descricións coma nos
diálogos e nos pensamentos do personaxe protagonista, que se explica pola súa visión do
mundo a través da conceptualización das matemáticas e da xeometría e a exposición de
postulados tanto filosóficos coma políticos.

Zola, Émile, Thérèse Raquin (Thérèse Raquin, 1867), trad. Isabel Soto, Santiago de
Compostela: Editorial Hugin e Munin, col. XIX, n.º 43, abril 2017, 272 pp. (ISBN: 97884-944503-0-1). 
Primeira novela naturalista de Émile Zola (París, 1840-1902) que parte dun relato previo
publicado en 1866 en Le Figaro. Un ano máis tarde, a novela sae por entregas en L'Artiste
e axiña en volume exento. A versión galega inclúe o prefacio da segunda edición (1868),
amais dos trinta e dous capítulos numerados e sen titular; tamén achega notas ao pé con
aclaracións sobre termos e contextualización de lugares e pasaxes da vida parisiense. A
trama, artellada sobre a voz dun narrador omnisciente e analítico, conta a historia da moza
Thérèse, quen intenta romper coa súa miserábel existencia aceptando casar co seu curmán
Camille. Pouco despois, e a través precisamente do seu home, coñece a Laurent, polo que
se sente atraída de forma irremediábel. Comezan entón unha relación clandestina e
organizan o crime de Camille, que levarán até as últimas consecuencias. Dende as
formulacións naturalistas, Zola aborda a forza do instinto e as fatalidades ás que pode
conducir o desexo incontrolado, ademais de ofrecer un estudo acerca do remorso e os
sentimentos que conforman a ardencia e a paixón.
Referencias varias:
- R. L., “Thérèse Raquin”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 79,
30 abril 2017, p. 6.
Coméntase a terceira novela de Émile Zola na que se narra a apaixonada relación entre
Thérèse e Laurent, dous amantes que deciden asasinar o home de Thérèse e mellor amigo
de Laurent, Camille, para amarse con liberdade. Engádese que o autor realiza unha
meticulosa disección dos pensamentos da parella a través dun ollar realista e naturalista.
- Diego Ameixeiras, “Os límites da loucura”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En
galego”, “1.280 almas”, 16 xuño 2017, p. 8.
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Indica que esta obra foi traducida por Isabel Soto para a editorial Hugin e Munin e sinala
as numerosas referencias literarias que aparecen nela, como Colleita vermella, de
Dashiell Hammett ou autores como Edgar Allan Poe, Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Patricia
Highsmith e James M. Cain.
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I. 4. ANTOLOXÍAS
Fole, Ánxel, Contos de Mesopotamia, Monforte de Lemos, Lugo: Chan da Pólvora
Editora, col. Biblioteca de Mesopotamia, n.º 1, 2017, 159 pp. (ISBN: 978-84-945701-62).
Antoloxía de contos de Ánxel Fole (Lugo, 1903-1986) que comeza co texto “A
Mesopotamia galaica de Ánxel Fole”, obra de Claudio Rodríguez Fer, no que explica que
Fole falou na súa obra das terras comprendidas entre os ríos Miño e Sil e atravesadas polo
Cabe e Lor. A seguir realiza unha achega biobibliográfica a Ánxel Fole. Despois desta
introdución reprodúcense dez contos de Ánxel Fole: “Os lobos”, “O arreguizo”, “O
desafío”, “O tesouro”, “O galo de Monforte”, “As meigas atinan sempre”, “O
documento”, “En cada vida o seu misterio”, “Non hai dúas sin tres” e mais “Por us pelos”.
Péchase cun “Dicionario xeográfico de Ánxel Fole”, realizado por Francisco Albo e mais
Antón Lopo, no que se detallan, explicando a toponimia, os espazos literarios e
xeográficos da obra de Fole.
Referencias varias:
- Ángel Arnáiz, “Nace en la Ribeira Sacra la Biblioteca de Mesopotamia”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 23 abril 2017, p. 37.
Fala do nacemento da iniciativa “Biblioteca de Mesopotamia” da Editora Chan da
Pólvora. Tamén fai referencia ao primeiro título que inaugura a biblioteca, Contos de
Mesopotamia, de Ánxel Fole; a Antón Lopo, quen presentou a iniciativa; e aos autores
asistentes, Margarita Ledo e Claudio Rodríguez Fer.
- Xoán Bernárdez Vilar, “Especial Letras Galegas, 2017”, Encrucillada. Revista Galega
de Pensamento Cristián, n.º 203, maio-xuño 2017, p. 76-87.
Faise un percorrido polos eventos literarios de marzo a maio de 2017, salientando a
publicación d’Aqueles días en que eramos malas, de Inma López Silva e unha edición de
Contos de Mesopotamia, de Ánxel Fole no eido do selo “Biblioteca de Mesopotamia”.
- Lourdes Varela, “A Ribeira Sacra é a Mesopotamia galega e silomiñota”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 628, “Entrevista”, 25 maio 2017, p. V/ La Opinión, “Saberes”, n.º
580, “Entrevista”, 27 maio 2017, p. 11.
Entrevístase a Antón Lopo, coordinador da “Biblioteca de Mesopotamia”, unha iniciativa
da editorial Chan da Pólvora que se inicia coa publicación de Contos de Mesopotamia, de
Ánxel Fole. Lopo fala de como xorde esta idea, de que se escolleu a Fole porque foi o
primeiro escritor que construíu o seu territorio literario na Ribeira Sacra, de que teñen a
intención de publicar catro volumes ao ano e de que acollen narrativa, poesía, ensaio e
otros xéneros. Tamén indica a intención de traducilos a otras linguas e adianta que acollerá
a Luis de Uxío Novoneyra e o Cancioneiro da Ribeira Sacra, de Emilio Araúxo, ademais
doutros máis.
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Nicolás, Ramón (ed.), Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxía, [A Coruña]: Real
Academia Galega, col. Antoloxías da Academia, n.º 5, 2017, 323 pp. (ISBN: 978-84946005-5-5). 
Responsábel da introdución, edición e notas, Ramón Nicolás ofrece nesta obra unha
antoloxía de textos de entre 1919 a 1925, procedentes de diferentes autores que estaban
ligados ao proxecto de renovar a prosa en galego no contexto das Irmandades da Fala.
Tras un breve “Limiar” (pp. 13-21) no que se ofrecen unhas liñas sobre o espírito e
proxectos literarios que se impulsaron con anterioridade á aparición da editorial Nós por
parte das Irmandades, así como os criterios empregados na antoloxía, tanto no referido
aos autores como á adaptación dos textos ás convencións normativas actuais (RAG, 2003)
de cara a potenciar o carácter divulgativo da obra , incorpóranse os seguintes textos:
“Contos da forxa” (1916), de Euxenio Carré Aldao; “Do caso que lle aconteceu ao Dr.
Alveiros” (1919), de Vicente Risco; “O deputado por Beiramar” (1919), de Gonzalo
López Abente; “Queixumes”, “Home viaxeiro” e “Conto sinxelo” (1920), de Antón
Losada Diéguez; “Un ollo de vidro” (1922), de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao; “O
vello mariñeiro toma o sol, e outros contos” (1922), de Euxenio Montes; “O sol…, o
vento” (1922), de Ramón Cabanillas; “O que o solpor calaba” e “As irremediábeis
melancolías” (1922), de Manoel Antonio; “O serán” (1922), de Xoán Vidal Martínez; “A
costureira” (1922), de Nicolás García Pereira; “A i-alma de Mingos” (1922), de Francisca
Herrera Garrido; “Pantelas, home libre” (1925) de Ramón Otero Pedrayo; “Cabalgadas
en Salnés” (1925) de Fermín Bouza Brey; e “Os pobres de Deus” (1925) de Luís Amado
Carballo. Finalmente, incorpóranse as “Referencias” ás primeiras edicións das que foron
tomados os textos e unha “Bibliografía ampliada” de tres títulos relativa á narrativa das
Irmandades.

VV. AA., Pico Sacro. Ferido polo lóstrego e a lenda, Santiago de Compostela: Alvarellos
Editora, col. “Libros do Sarela”, marzo 2017, 322 pp. (ISBN: 978-84-16460-15-1).
Volume editado por Miro Villar (Cee, 1965) e Xosé Manuel Lobato (boqueixón, 1958)
que toma o título dun verso de Manuel María e que reúne a obra de noventa autores e
autoras que presentan o Pico Sacro como nexo común; núcleo simbólico, histórico e
xeográfico, situado no concello de Boqueixón, ao leste de Compostela. Trátase dunha
recompilación de textos de temática e xéneros variados nos que salientan a poesía, a
crónica, o ensaio, o relato ou a literatura infantoxuvenil. Algúns dos textos son parte de
obra inédita, mentres que outros pertencen a obra xa publicada e así o indica o criterio de
ordenación interna do volume. A estrutura dos apartados que o compoñen divídese en
dous bloques, o de “textos éditos”, ordenados cronoloxicamente (o primeiro deles data da
época do Rexurdimento, de 1862, e o último de 2016), e o de “textos inéditos” dispostos
por orde alfabética segundo o nome do autor ou autora. Abre cun limiar a cargo de Lobato
e Villar onde se dá conta do obxecto de facer con esta selección unha escolma, unha
“mostraxe significativa de todas as épocas”, e dos criterios seguidos. Engaden que para
este cometido non se tiveron en conta as referencias procedentes da poesía popular, do
refraneiro e que se engadiron versións en galego de textos orixinariamente escritos en
castelán. Rematan agradecendo a axuda da A. C. Mestre Manuel Gacio e das persoas, que
a título individual, lles fixeron chegar textos e referencias. No apartado de “textos éditos”
acóllense os seguintes autores: Marcial Valladares, “A fonte do Pico Sacro” (1862);
Antonio López Ferreiro, “El Monte-Sacro de Galicia” (1868); Valentín Lamas Carvajal,
“Ó Monte Sagro” (1876); Avelina Valladares Núñez, “A Ulla” (1879); Valentín Lamas
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Carvajal, “Ánxel de redención” (1880); Marcial Valladares, fragmento de Magina ou a
filla espúrea (1880); Benito Losada Astray, “A Ulla” (1886); Benito Losada Astray, “Un
bastardo” (1886); Benito Losada Astray, “O viaxe” (1886); Benito Losada Astray, “O
castro” (1886); Manuel Martínez Murguía, fragmento de Galicia (1888); Francisco
Álvarez de Nóvoa, fragmento “A codia” (1896); Luís Otero Pimentel, fragmento de
Campaña de Caprecórneca. Novela galega hertóreca, antásteca e poética (1898); Fialho
de Almeida, fragmento de Cadernos de Viagem. Galiza, 1905 (1905); Francisco
Tettamancy Gastón, fragmento de Boicentril (1912); Juan Bautista Armada Losada,
Marqués de Figueroa, “Pico Sagro e San Xoán d’a Cova” (1917); Manuel Ortiz Novo,
fragmento “Branca, Branquiña...” (1923); Manuel García Barros “Ken Keirades”, “Unha
excursión ó Pico Sacro” (1924); Vicente Risco, fragmento “No país dos mortos” (1926);
Avelino Gómez Ledo, “O Pico Sagro” (1926); Ramón Otero Pedrayo, fragmento da obra
Os camiños da vida (1928); Álvaro de las Casas, fragmento da obra A morte de Lord
Staüler. Drama poético en tres esceas (1929); Ramón Otero Pedrayo, fragmentos de
Ensaio histórico sobre a cultura galega (1930); Matías Mª Escariz Méndez, fragmento
de “Folk-lore de Santiago de Compostela” (1931); Manuel Vidal Rodríguez, fragmento
“A nai de Moncho Gomareites” (1931); Ramón Otero Pedrayo, fragmento da obra
Devalar (1935), Luís Tobío Campos “Miñán de primaveira” (1935); Luís Tobío Campos
“Paisaxe” (1935); Antón Zapata García “Galiceibe” (1935); Ramón Otero Pedrayo,
fragmento A estadea ou Pranto polo Seminario de Estudos Galegos (1936); Antón Zapata
García “O banquete da libertá en Conxo, e Pondal” (1939); Antón Zapata García “Curros
Enríquez” (1945); Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, fragmento de “Alba de Groria”
(1951); Valentín Paz-Andrade “Pico sagro da palabra” (1955); Florentino López
Cuevillas, fragmento de “Mitoloxía e historia da paisaxe de Trasalba” (1962); Ramón
Otero Pedrayo, poema manuscrito sen título (1962); Leandro Carré Alvarellos fragmentos
de “A lenda do Pico Sagro” (1969); Xosé Neira Vilas, fragmento de Cartas a Lelo (1971);
Eduardo Moreiras, fragmento de Follas de Vagar (1972); Xosé María Castroviejo, “Os
aires do Pico” (1973); Manuel María, fragmento “Os pintores da terra de Lalín” (1980);
Daniel Cortezón, fragmento A vila asulagada (1981); Manuel María, “O Xistral” (1982);
Luís González Tosar, “Ú-los derrotados en Compostela?” (1986); Francisco Fernández
Naval, fragmento O bosque das antas (1988), Xosé Manuel Carballo Ferreiro, fragmento
Don Otto de viaxe pola Chaira (1993); Xosé Manuel Martínez Oca, fragmento “Noite de
luar” (1993); Xosé Fernández Ferreiro, fragmento A cidade das chuvias (1994); Xesús
Rábade Paredes, fragmento As sombras do barroco (1994); Emilio Araúxo, fragmento
Tempos serodios (1996); Darío Xohán Cabana, fragmento Morte de Rei (1996); Xosé
Váquez Pintor, fragmento Os vellos oficios (1996); Manuel García Barros “Ken
Keirades”, “Lembranza do Pico Sacro” (2001); Bieito Iglesias, fragmento A vida
apoteósica (2001); Suso de Toro, fragmentos Trece Badaladas (2002); Carmen Blanco,
fragmento Vermella con lobos (2004); Xosé Luna Sanmartín, poema sen título (2005);
Santiago Lamas, fragmento As meigas de Lupa (2012); Xoán Carlos Garrido Couceiro,
“Viaxe de Castelao, Otero Abelleira e Ken keirades ao Pico Sacro” (2014); Xaquín
Fernández Leiceaga, fragmento de Agosto de memoria e morte (2016); Santiago Lamas
e Alfonso Mato, De camiños, viaxeiros e camiñantes. Peregrinos de NÓS ao cabo do
mundo (2016); Modesto Fraga, “Monte Medulio, Pico Sacro: A lingua” (2016), Emilio
X. Ínsúa, fragmento do artigo “Catro lugares emblemáticos do río Ulla na literatura
galega” (2016). No apartado de “textos inéditos” acóllense textos de: Carlos Arias,
Fernando Cabeza Pereira, Fernando Cabeza Quiles, Marta Dacosta, Suso Díaz, Xan do
Río, Xoán Carlos Domínguez Alberte, José Estévez López, Xoán Xosé Fernández Abella,
Rosalía Fernández Rial, Charo Golmar, Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero), F. R.
Lavandeira, Rocío Leira Castro, Xosé Manuel Lobato, Lois Lomba, X. Ricardo Losada,
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Xosé Luís Martínez Pereiro, Cruz Martínez Vilas, Rosa Martínez (Rosanegra), L.
Santiago Méndez Alpízar (Chago), Henrique Neira Pereira, Alexandre Nerium, Antonio
Nieto Rodríguez, Diana Pastoriza, Emma Pedreira, Héitor Picallo, Xavier Queipo, João
Rasteiro, Gabriela Rocha Martins, Pilar Sampedro, Susana Sánchez Arins, Lur Sotuela,
Nolo Suárez, Irene Tomé Urresti/ Xabier Ron Fernández, Ramiro Torres, Ramón Vilar
Landeira, Miro Villar e Helena Villar Janeiro. A escolma compleméntase con imaxes
significativas, caso da fotografía da capa, en branco e negro, do Pico Sacro de Xan Muras;
o gravado da contracapa de Camilo Díaz Baliño de 1923; e unha fotografía reproducida
no interior do volume que mostra a Castelao de excursión polo Pico Sacro en xullo de
1924. Ademais, no colofón, aclárase a data de publicación no mes de marzo de 2017, 155
anos despois de que Marcial Valladares publicara, no Álbum de la Caridad, o poema “A
fonte do Pico Sacro” que abre a escolma.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Xeoliteratura mítica”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 997/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 997, “letras
Atlánticas”, 20 agosto 2017, p. 30.
Nomea os cumes míticos galegos, salientando o Pico Sacro no que “ecoan resonancias
celtas e pagás” ao que se lle dedica este volume que acolle textos de distinto xénero,
algúns deles inéditos, nos que este monte se erixe como protagonista. Enumera moitos
dos autores recollidos desta colectánea e indica que non recolle a literatura galega de
tradición oral na que este monte está presente. Por último, felicita á editora e ás entidades
colaboradoras.
Referencias varias:
- M. Nespereira, “La cartera vuelve a abrirse ante el libro”, ABC, “Galicia”, 2 maio 2017,
p. 65.
Con motivo da Feira do Libro de Santiago, apunta os éxitos de vendas e nomea algunha
das novidades, entre elas no stand de Alvarellos Editora esta colectánea de textos.
- M. T., “Presentan hoy en Boqueixón ʻPico Sacro. Ferido polo lóstrego e a lenda”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 1 xullo 2017, p. 31.
Indica que se presenta esta obra colectiva en Boqueixón e apunta quen colabora neste
proxecto e que autoridades estarán presentes. Apunta que recompila textos clásicos,
históricos que dialogan con composicións inéditas de autores actuais.
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II. POESÍA
II. 1. POETAS GALEGOS
Alonso, Fran, Terraza, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Poesía, n.º 50, xaneiro 2017,
80 pp. (ISBN: 978-84-9121-155-6).
Novo poemario do poeta e editor Fran Alonso (Vigo, 1963), presentado na contracapa de
modo case performático, aludindo a un home sentado na terraza dun bar, a escribir poemas
mentres contempla o fluír da vida e do tempo; e dedicado a todas as persoas que camiñan
as cidades coa ollada extraviada. En nidia contraposición cos ritmos repousados e libres
dos versos do volume, se ben en conexión con certas presenzas naturais e a disposición
contemplativa, o autor sitúa dous haikus como pórtico: un de Matsuo Basho e outro de
Kiorai. A partir de aquí, dispóñense as composicións do volume, de considerábel
extensión, acompañadas en múltiples ocasións por un código QR, capaz de servir de pano
de fondo sonoro e complementar a lectura do poema en cuestión. Deste modo, tanto no
nivel experimental coma no temático, regresan con este volume do autor vigués certas
marcas da casa: a exploración das potencialidades do diálogo intermedial, e a nítida
conexión con algúns dos eixos por el explorados na década de noventa, como os
escenarios do cotiá e do urbano. Así, poboan os poemas pombas, paradas de autobús,
observacións sobre o tráfico ou as motos, bolsas de hipermercado, lecturas da prensa,
discusións próximas e innúmeros xestos alleos, humanos, capaces de transparentar unha
mirada igualmente aberta á ironía e á fonda comprensión. Resulta un poemario de ritmo
áxil e fresco nas escollas, co pulso do diario, ateigado de realidade. Pecha o libro un
último xogo, a modo de código QR deformado, supostamente “diluído no café”, en
calquera dos cafés que toma quen alí escribe, seguido do índice e de senllos códigos QR
en perfectas condicións, ligazóns que remiten ao propio libro e ao autor.
Recensións:
- Ramón Rozas, “A terraza como verso”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
“Rue Saint - Antoine nº 170”, “Poesía”, 13 febreiro 2017, p. 7.
Comeza destacando que a experimentación que leva a cabo Fran Alonso na súa obra
mostra a “un cobizoso autor que se refuxia na literatura como xeito de reconciliarse co
mundo” e “un xeito de reinvención permanente non só da obra, senón tamén do propio
autor”. Centrándose xa no poemario, refire que nel se observa “a radicalidade do seu
discurso”, ao “sentarse nunha cadeira a ver pasala vida” para “mirar ao mundo doutra
maneira, de interpretar a realidade dun xeitro inesperado e que, logo, convertido en verso,
acada unha nova e abraiante dimensión”. Destaca que o poemario se sustenta na “épica
do cotiá” e que desfilan por el “xentes do máis variado e animais tamén do máis estraño”,
de tal xeito que “realidade e imaxinación” cohabitan “en cada un deses escenarios que ao
final son un só”, o que posibilita “o hábitat da terraza como laboratorio humano, como
faísca dunha sociedade chea de seres singulares”. Remata incidindo en que “a poesía
xorde, polo tanto, case como terapia, como fuxida cara onde manda o verso” e así, dende
as terrazas, pódese “ollar en fite non tanto á beirarrúa como a nós mesmos”.
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- Ramón Nicolás, “Fran Alonso converte en poesía os códigos QR”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 24 febreiro 2017, p. 8.
Sinala que as novas tecnoloxías son claves nas últimas achegas de Fran Alonso: o libro
multimedia Poétic@, o micropoema diario publicado en Twitter Estado de malestar e
neste poemario onde incorpora os códigos QR “nalgúns poemas que remiten ao universo
literario do autor”. Sinala que Terraza aborda a vida, “de sabor lánguido e cíclico”, e a
realidade que observa e conta o autor nuns poemas “nos que conflúen, cando cómpre, o
enxeño e a ironía, a dureza e comprensión”. Resalta que “en Terraza non é banal a
incorporación de elementos de filiación animal”, que están “ao servizo da reflexión sobre
o paso de tempo construíndo instantáneas da vida urbana”. Finaliza destacando que “a
voz que nos fala, con todo, é consciente de que a súa presenza, marcada por ese escribir
entolecido enriba da mesa, tamén o converte nun personaxe máis”.
- Francisco Martínez Bouzas, “Desde a terraza”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Tribuna libre”, 26 marzo 2017, p. 41.
Comeza sinalando que a substancia e o vórtice deste poemario é “ollar a vida desde a
terraza” para “amosarnos a penuria infinita e polimorfa” das “paranoias, miserias,
soidades ou escravitudes “ das sociedades urbanas contemporáneas nun macrotexto que
se prolonga “tamén no dixital”, non só en papel. Sinala que a terraza funciona como “un
periscopio privilexiado desde o que o falante lírico, o home do caderno, fai de cronista do
que contemplan os seus ollos”. Resalta que Terraza é “poesía realista, da experiencia,
mais non intimista” e que “o poeta conta, describe, interpreta, non canta” cunha linguaxe
“que tende ao coloquialismo”. Finaliza incidindo en que os poemas de Terraza están
“transidos de expresividade que decorren o veo da realidade, falándonos sinxelamente da
vida engastada no tempo”.
- Vicente Araguas, “Terraza épica”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 983/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 983, “máis Libros”, 21
maio 2017, p. 32.
Recensiona a nova obra do “narrador de sete estalos” que define como un “manual de
urbanidades”, protagonizado por animais comúns das rúas de Vigo que collen a palabra
para enunciar os versos escritos. Por outra parte, tamén alude aos “trebellos” que
substitúen os teléfonos e os cambios que supuxeron na maneira de vivir na actualidade,
dende adolescentes a mestres, a través do ollar poético do “observador da vida”.
- Román Raña, “Dun íntimo mirar”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 629, “Libros”,
1 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 581, “Letras galegas”, 3 xuño 2017, p. 10.
Comeza indicando que a lectura do poemario lle provocou reflexións sobre dous aspectos:
“quer os límites dos xéneros” e “quer o que é privativo de cada un deses xéneros”, que
exceden o espazo da recensión mais son necesarias xa que este poemario “cuestiona
vehemente estes lindes, tanto as difusas fronteiras de xéneros” como “o seu núcleo”.
Destaca como novidade do poemario “ese íntimo mirar sobre a repetida vida da cidade”
que “vai orixinando un tecido de desasosego” e como “protagonista” do poemario “o
Tempo, de rápido pé, que suscita no autor raptos de melancolía”, de “estrañeza” e da
“terríbel consciencia de que nós tamén estamos suxeitos ao devir temporal”. Remata
incidindo na “inusitada coherencia existencial e existencialista” que contén o poemario.
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Referencias varias:
- Noelia Gómez, “Terraza”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 16 febreiro 2017, p. 3.
Fala da contextualización do poemario na terraza dun bar, da crítica á sociedade
tecnolóxica e patriarcal que recolle e do sistema QR que utiliza para poder seguir a poética
do autor tamén na rede Internet.

Alonso, Xurxo, Cartas da fronteira, XXXII Premio de poesía Cidade de Ourense,
Culleredo-A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Poesía, n.º 272, 2017, 70 pp. (ISBN:
978-84-945967-3-5).
Poemario de Xurxo Alonso (Bos Aires, 1953) que se abre cunha dedicatoria, “Para
Mariló”, e con agradecementos a Xavier Senín e a Miguel Suárez López. Na segunda
páxina achega dúas citas, “Vivía alí, nas luces indicibles” de Seamus Heaney e “Haz bien
tu papel, que en ello está todo el honor” de Pope. O poemario está composto por cincuenta
e catro poemas dunha lonxitude raramente superior a unha páxina. Neles atópanse
motivos constantes como a luz e o vento, ao mesmo tempo, o corpo tamén estará
constantemente interactuando cos elementos de carácter naturalístico que achegan
metáforas dentro do poema. No caso da luz, xógase coa loita entre este elemento e o
contrario, as tebras e a escuridade. Por outra parte, algunhas das composicións céntranse
en espazos determinados que inflúen na temática do poema en cuestión. A palabra tamén
é un elemento que ten unha presenza forte e constante en todo o poemario e que adoita
ser empregada para iniciar reflexións de carácter metalingüístico. Algunhas das
composicións tamén teñen certa compoñente social, malia que non sexa manifestada
explicitamente. En canto á voz poética, maniféstase escasamente nunha primeira persoa
do singular.

Andrés, Tamara, Corpo de antiochia, pról. Héctor Acebo, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Dombate, n.º 71, outubro 2017, 84 pp. (ISBN: 978-84-9151-076-5).
Poemario de Tamara Andrés (Combarro-Pontevedra, 1992), que comeza cun breve
prólogo de Héctor Acebo intitulado “Devastación ao cadrado” (pp. 9-10) e cunha nota ao
lector, coa cal o advirte de que o tema principal da obra será a perda e todo o que isto
provoca. Dívidese en tres partes diferenciadas. Na primeira, “A Extinción” (pp. 15-25),
as composicións poéticas narran a perda do Edén, o fugaz paso da vida, o exilio e a
melancolía que produce a marcha da terra, os recordos como mostras da dor pasada e o
efímero das cousas. Todos os poemas comezan coa liña ‘Non hai beleza’. Na segunda,
intitulada “O Desterro” (pp. 27-51), todas as composicións poéticas están intituladas e
nelas abórdanse temas como a soidade, o corpo como mapa da vida humana, o mundo
como un lugar frío e tenebroso no que todo vai murchando, a fame, a fala e a lingua
propias, e o mar azul como extensión do pranto e das lágrimas. Na terceira e última parte,
“O Retorno” (pp. 53-76), o autor trata o retorno como símbolo de cambio físico e persoal,
as feridas da alma, a nostalxia manifestada en lugares como unha estación de tren
reflectindo as despedidas tristes, a importancia da lingua como elemento de construcción
da propia identidade e a fugacidade do eterno.
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Recensións:
- Ramón Rozas, “A rexeneración da identidade”, Diario de Pontevedra / El Progreso,
“Táboa redonda”, n.º 104, 12 novembro 2017, p. 6.
Principia cualificando Corpo de antiochia como “un poemario feito viaxe. Un espazo
para a reflexión sobre a reconstrución dun ámbito físico”, até adentrarse nun “devir íntimo
de descuberta da persoa e dos seus procesos de evolución”. Destaca o verso “O que non
se nomea non existe”, pertencente ao poema “A auga” deste poemario que posibilita
“afrontar un proceso de construción íntima a través da afoutada metáfora da cidade de
Antiochia”. Resalta a “afouteza da linguaxe, a capacidade por prescindir do sobrante”, o
“proceso cíclico de construción e destrución” e o itinerario da “extinción, o desterro e o
retorno”. Incide en que “imos, polo tanto, con cada páxina debullando ese eu, sempre a
partir da metáfora colectiva, esfolar a nosa identidade, capa a capa” para conseguir “a
rexeneración desa identidade en canto o que somos fronte ao conxunto de individuos. Un
corpo no que se pousan as cronoloxías, as maneiras de mirar, o físico e o simbólico”; un
corpo que se enfronta “cun espello en forma de mar”.
- Héctor Acebo, “Tamara de Antiochia”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
19 novembro 2017, p. 13.
Sitúa a autora dentro da corrente minoritaria propia do ámbito cinematográfico, que
valora a combinación de delicadeza e rebeldía, como queda patente no último libro de
poemas publicado. Tamén destaca que nel Antioquía actúa como contexto e símbolo do
ideal da devastación e da reconstrución do emocional.
- D. S., “O exilio é unha tatuaxe”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 23 novembro 2017, p.
3.
Apunta como elementos que se entrecruzan neste poemario “o poema como exploración
dun eu radical”, o diálogo do intimismo coa devastación social e política e “o mar o seu
mundo como mecanismo simbolizador”. Comenta que o poemario “habita territorios que
ás veces lindan co traballo de Olalla Cociña, outras co do seu coetáneo Jesús Castro, e
outras invocan a sombra de Xela Arias”. Remata citando dúas antoloxías recentes nas que
se insiren poemas de Tamara Andrés.
- Diego Ameixeiras, “Regresarmos á agua”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 almas”, 24 novembro 2017, p. 8.
Tras a afirmación inicial, “En tempo de seca, o medo énchese de auga”, céntrase neste
poemario, que considera “unha viaxe reveladora”. Incide en que a poeta ofrece “un
itinerario que vai da extinción ao retorno” e remata comentando que “sempre quedará
Antioquía, o descenso ás profundidades. Esa travesía que remata no río impetuoso que
somos, por máis que non chova sobre as nosas cabezas”.
- Román Raña, “Estranxeiras feridas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 651,
“Libros”, 21 decembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 598, “Letras galegas”, 23
decembro 2017, p. 10.
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Destaca “os recursos de eficaz sutileza” e “certa austeridade expresiva”, xa que “o corpo
que aquí aparece faino desde a alusión e desde a elusión” e este corpo, “desprovisto da
terra, adquire a docilidade da nube, mais conserva o fogo do desexo”. Apunta como
“desgarradoras consecuencias” da “erosión do vivir” o estrañamento e o desarraigo.
Finaliza reflexionando sobre o feito de que a poesía, como as demais artes, “vén
conformar sempre unha forma de desterro”.
Referencias varias:
- Belén López, “Tamara Andrés. ‘A poesía é un xeito de renovarse e continuar”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 13 outubro 2017, p. 9.
Conversa con Tamara Andrés logo da publicación deste seu último libro de poemas. Nela
fala da obra e do proceso creativo, da poesía como unha forma de resistencia e do seu
traballo como poeta e partícipe doutros proxectos como contadora de historias.
- Ruth López, “Tamara Andrés recita os poemas da súa Antioquía na Trama de Lugo”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 10 decembro 2017, p. 52.
Infórmase da presentación do segundo poemario de Tamara Andrés coa presenza do poeta
e xornalista Héctor Acebo e Tonina Gay. Ademais, preséntanse brevemente os estudos e
percorrido profesional da autora alén do ámbito poético.

Barreiro, Paco, Beixos de lingua, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Poesía, n.º 49,
maio 2017, 91 pp. (ISBN: 978-84-9121-220-1).
Poemario de Francisco Martínez Barreiro, presentado na contracapa como profesional do
ámbito da música, do teatro e da dobraxe, atento á música tradicional e mesmo
regueifeiro, aspectos sen dúbida notábeis, canda a mesma sinopse do volume, para se
aproximar lucidamente á miríade de xogos verbo-visuais que nel se propoñen, e que
quizais se poidan condensar nun “xogar co xugo dos fonemas, o son da lingua”,
apresándoos e aprendendo a un tempo. Así, desde o título mesmo e os únicos paratextos
finais, vontade lúdica e sensorialidade (referendada pola boca que o sintagma “beixos de
lingua” debuxa na apertura do libro) conflúen. O volume disponse en dúas partes:
“Enre/dando coa lingua” e “De ida e volta”. Na primeira delas, a aposta fundamental
constitúena tanto os caligramas, que se constrúen conxugando disposición, variedade de
corpos tipográficos, control dos espazos, etc., como as composicións curtas enfocadas
nos xogos de palabras, equívocos ou paradoxos, que implicarán unha lectura
necesariamente atenta. Na segunda delas, a aposta fundamental constitúena os
palíndromos, salientados visualmente grazas ás negriñas da primeira e última letra de
cada verso. Virados cara o sentimento amoroso, o metapoético e mesmo o surrealista por
veces, resultan verdadeiros exercicios de enxeño e humor lingüístico, que exploran xogos
diversos respecto á disposición textual e evocan os explorados con fortuna por Gonzalo
Navaza n'A torre da derrota. Alén do salientábel traballo de edición, o presente poemario,
pleno de dinamismo e musicalidade, alonga a estela de creadores que pulan por manter
viva a vertente rítmica, lúdica e visual do poético.
Recensións:
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- Román Raña, “Procurando lóstregos polivalentes”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 634, “Libros”, 6 xullo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 586, “Letras galegas”,
8 xullo 2017, p. 10.
Encomeza afirmando que “fronte ao acto poético como algo sacralizado e solemne,
latexa, desde a máis remota antigüidade, a perentoria necesidade de xogar” e que “o
venturoso pracer de descubrir novas analoxías, esixe un lector cómplice, cooperativo, que
practique a connivencia”. Afirma que este poemario “está inundado dunha catarata de
recursos expresivos aliados coa brincadeira”, como exemplifica coa primeira sección,
“Enredando coa lingua”, e resaltando os palíndromos da segunda sección, “De ida e
volta”, que lle lembran o poemario A torre da derrota, de Gonzalo Navaza.
- Vicente Araguas, “O rum rum murmuro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 993/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 993, “máis
Libros”, 23 xullo 2017. p. 32.
Principia indicando que o título da recensión exemplifica o “murmurio” do poemario e as
notas biográficas do autor, de quen destaca que é “palindromista” e que se sitúa na liña
de vangarda de Apollinaire. Cualifica o poemario como “enredón e xogantín, trasno e
argalleiro”, como “poesía moi desfrutable, como un bico ou beixo, mellor de ou con
lingua polo medio”. Remata apuntando que a lingua e a poesía están “para servirnos ou
para que se sirva de nós” e que, por iso, “cómpre darlle cantas oportunidades pida”.

Blanco, Ramón, Se pedra na brétema, Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón 2016,
[Santiago de Compostela]: Chan da Pólvora Editora, col. ELBa, 2017, 64 pp. (ISBN: 97884-947698-3-2).
Poemario de Ramón Blanco (Outes-A Coruña, 1979) no que reflicte dúas ideas principais:
por unha banda, a identificación das pedras como símbolos de seguridade e firmeza ante
a vida e, por outra, relaciona á brétema con todo aquilo que transmite tristeza, imprecisión
ou inseguridade. Deixando á vista un gran fondo filosófico, o poeta realiza unha reflexión
sobre a propia vida e a existencia humana, sobre a súa fraxilidade, a fugacidade: o tempo
que se esvara das mans, un profundo sentimento de perda. Nos versos recolle sentimentos
íntimos e persoais e anuncia o propio deambular da persoa e do tempo como o antecedente
á fraxilidade e como a ponte entre esas “pedras” e as “brétemas”. Pero tamén se presentan
versos con certo grao de optimismo; optimismo ante o poder, contundencia e “aguante”
das palabras: a palabra debe aguantar o incendio, asegura o poeta nos seus versos. Todos
os temas achéganse cunha continuidade entre os poemas a medida que se vai avanzando
na obra, observando as relacións entre os diferentes poemas, reflexos dos aspectos máis
interiores da vida mesma, sobre o máis íntimo de cada un, sobre “quen somos”.
Referencias varias:
- María Rendueles, “Dodro acolle a presentación do libro de poemas de Ramón Blanco”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “A Estrada – O Sar”, 16 decembro 2017, p.
36.
Informa da presentación do poemario que se celebrará esa tarde. Nomea as autoridades
que asistirán e reproduce o verso “A palabra debe aguantar o incendio”, xa que
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exemplifica o contido desta “proposta profunda e turbadora, axitada polas sintaxes do
corpo pola escuridade simbólica da poesía, din os expertos”. Destaca que o autor “prefire
conducir as lectoras e os lectores polo gume afiado dos cristais rotos antes que practicar
o hipnotismo escilante” e que, como outros autores, confía “na perdurabilidade da escrita
pero son conscientes de que nunca conseguirán o seu obxectivo: a confusión impregna as
palabras como a néboa imprega as pedras da montaña”. A seguir, sintetiza a produción de
Ramón Blanco e remata reproducindo palabras de David Otero, integrante do xurado, nas
que destaca a achega do Premio Eusebio Lorenzo Baleirón á literatura galega e nomea
algúns dos gañadores.

Carrodeguas, Esther F., Na butaca. Fantasía nº 3 en Dor Maior, Vigo: Editorial Galaxia,
2017, 76 pp. (ISBN: 978-84-9151-074-1).
Extenso poema caligramático, de Esther F. Carrodeguas (Rianxo-A Coruña, 1979), no
que aborda o tema do esquecemento, a enfermidade do Alzhéimer. A autora presenta
imaxes de diferentes tipos de butacas, escenario no que transcorre a vida da protagonista,
e desorde de palabras, versos e estrofas. As páxinas sen numerar rompen toda orde lóxica
que o poemario puidese ter, amosando fisicamente as consecuencias da enfermidade que
impide o razonamento da paciente. A protagonista da historia atópase nun limbo físico,
atrapada nunha mente e un corpo que xa non a obedecen, esquecida entre o pasado e o
futuro, nun presente inestable e tortuoso. Pero tamén cincela varias notas positivas ao
longo do transcurso do día a día da personaxe, como a súa afección polos programas
televisivos, o seu anhelo polo baile e a felicidade que a embarga cando alguén a bica.
Desta forma, a personaxe existe pero non vive, a butaca é o seu verdadeiro fogar, posto
que pasa o día sentada fronte á televisión, devorando cada programa que pasa diante dos
seus ollos. Logo todo é esquecemento, sendo a súa vida unha especia de ciclo repetitivo
no que “comer, cagar e durmir” que a condena a unha existencia dependente e sen sentido.
Plásmase o seu medo á medicación, a non recoñecer as caras familiares e tamén sente
medo ante as rutinas diarias, como a comida. Considérase un estorbo para os demais,
especialmente para a súa familia. Ve o mundo pasar sen poder facer nada máis que ver a
televisión, desaparecendo na súa butaca.

Casteleiro, Pedro, O teu corpo a Oriente e Ocidente, lim. Alfredo Ferreiro, Santiago de
Compostela: Através Editora, col. Através das letras, n.º 27, 2017, 73 pp. (ISBN: 978-8416545-10-0).
Poemario de Pedro Casteleiro (Ferrol-A Coruña, 1968) marcado por contrastes, na forma
e no contido, e no que pensa en todo aquilo que existe pero que vai máis aló dos corpos
materiais, dándolle vida a estes aspectos a través dos seus versos. Trata o amor, cun gran
contido filosófico, relixioso (no sentido amplo do termo) e espiritual. Presenta trazos da
vangarda, da poesía medieval galego portuguesa e da poesía tradicional universal, para
abordar experiencias carnais e sentimentais, de mulleres amadas e de deusas, de nais…
Non nega ningunha das realidades, senón que o mundo do real e o do espiritual afírmanse
o un a outro. O corpo é quen vibra, goza, desfruta… mentres que todos aqueles aspectos
que non podemos “ver” nin tocar (espírito, Deus, o amor…) non son realidades, son
ferramentas. Aínda así, non nega que por non ser realidades deixen de ser “verdades”;
estas verdades son ás que el lle tenta dar vida ao longo dos versos, manifestándoas e
permitindo ir moito máis aló do que o corpo pode percibir a través dos cinco sentidos.
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Recensións:
- Mario Regueira, “Amor e mitoloxías”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
20 xullo 2017, p. 6.
Destaca o carácter místico deste poemario que se afasta das liñas principais da poesía
galega contemporánea, buscando inspiración noutros lugares e salientando a capacidade
do autor de converter en materia transcendente o que outros poetas situarían no ámbito
do cotián.

Castro Yáñez, Jesús, Ultramarino, Santiago de Compostela: Chan da Pólvora, col. Areal
de Melide, n.º 1, outubro 2017, 38 pp. (ISBN: 978-84-945701-1-7).
Poemario de Jesús Castro Yáñez (Baltar-A Pastoriza-Lugo, 1992) co que se inaugura a
colección de pequeno formato Areal de Melide de Chan da Pólvora, aberta por igual á
palabra e á esculca visual. Tras unha sutil dedicatoria que anuncia o ambiente marítimo
do libro, sitúase o primeiro dos catro cianotipos do volume (todos eles vinculados a
formas naturais), e unha cita da canción “Loud Places”, que introduce a un tempo os
afectos e as sensacións, claves do poemario. O corpo constitúeno unha decena de
composicións, algunhas retomadas dun conxunto merecente do 3º Premio de Poesía
Xuventude Crea do ano 2016, e marcadas por unha sensorialidade que vira a carnalidade
(o líquido e o marmóreo, brillos de mares e de insectos, tambores ou puntadas, unha
imaxinería altamente coherente con liñas anteriormente exploradas polo autor no seu
primeiro poemario) e un ton introspectivo, capaz de revisar os afectos e a vulnerabilidade.
Polo que ás referencias respecta, recoñécese a pegada de Bernardino Graña e José Ángel
Valente, trenzando a sobriedade que lles é propia con puntuais xogos formais, até a última
composición do poemario e o coidado colofón.

Cebreiro, María do, A lentitude, Santiago de Compostela: Chan da Pólvora, col. Chan da
Pólvora, n.º 5, outubro 2017, 50 pp. (ISBN: 978-84-947698-5).
Poemario de María do Cebreiro (Santiago de Compostela, 1976) que se abre cun paratexto
inicial, a dedicatoria destinada aos pais, tras o que se dispoñen arredor de corenta poemas.
Presentado como o libro que pecha unha triloxía aberta con Os inocentes (2014) e
continuada por O deserto (2015), o poemario mantén un pulso en boa medida torrencial
e explicativo, case un enfiado do pensamento ou do visionado que conecta
innegabelmente coa voz que o lectorado podía encontrar nos últimos libros, pero tamén
se depura no referencial e no metalingüístico, traballando de modo sutil calquera xogo
referencial ou comentario de teor filosófico. Dende un punto de vista retórico, o poemario
está marcado por certo ton sentencioso, afirmativo, así como polos opostos, até polos
paradoxos, en cuxas bisectrices acaba por celebrarse aparición da verdade. Dende un
punto de vista temático, a autora revisa o tecido fráxil dos vínculos, a suspensión, unha
nova transcrición da complexidade do mundo tanxíbel que se abre, sen descanso, ao
coñecemento.

Referencias varias:
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- ECG, “María do Cebreiro con ‘A lentitude’ en Compostela”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 12 decembro 2017, p. 42.
Informa do acto de presentación o xoves na libraría Chan da Pólvora deste poemario, no
que participarán Antón Lopo e Daniel Salgado.
- D. S., “Un libro que treme”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 277, 21 decembro 2017,
p. 3.
Refire que “non é un libro amargo, é un libro fráxil” e que “asume a conciencia de que
todo pode arder”. Á luz da cita “a verdadeira poesía áchase fóra das leis” (Orestía, de
Bataille), indica que “A lentitude sitúase á marxe”, xa que “é contrario á aceleración que
precisa a mercadoría para se reproducir”. E ao fío da cita de Anne Carson, “o amor non
sucede sen que se perda a esencia do eu”, destaca que os poemas de María do Cebreiro
“non son en primeira persoa de singular aínda que sexan en primeira persoa do singular”.

Cociña, Olalla, Vestir a noite, XIV Premio de Poesía Afundación 2016, limiar Luz Pichel,
Santiago de Compostela: Centro PEN Galicia, col. Arte de Trobar, n.º 25, maio 2017, 96
pp. (ISBN: 978-84-697-2882-6).
Poemario de Olalla Cociña (Viveiro-Lugo, 1979), en cuxa páxina de créditos se indica
que foi galardoado por un xurado composto por Luís González Tosar, Xabi e Castro
Martínez, Dores Tembrás, Anxo Angueira e Ana Abelenda. Ábrese cun “Limiar” asinado
por Luz Pichel –autora galega radicada en Madrid coa que a poeta explorara variadas
colaboracións–, quen salienta o tratamento da memoria, a falta de dramatismo, a
serenidade no fondo e na forma, e o traballo de decantado das imaxes e das palabras
cotiás, que colabora na “sensación de verdade” que caracteriza a súa poética. A partir de
aquí, o poemario divídese en cinco partes: “Unha tu”, “Sombra”, “Nubes de repouso”,
“Tres fotos” e “Vermella, branca e negra”. Predominan as composicións breves ao longo
do poemario e a dicción directa (que chega á introdución de discurso directo),
transparente, en tempo presente, malia a remiren en reiteradas ocasións a vestixios dun
tempo pasado, que esvaece, como acontece en “Sombra” ou nas fotografías que se intúen
por baixo de varios poemas. A sensorialidade, a ollada detida e a centralidade do lugar
traban o poemario, sendo marcas tonais que xa compareceran noutros precedentes.
Maiormente espido en canto a referencias metaliterarias, agás algunha referencia á
canción popular ou a Fernando Pessoa, péchase co índice, sen ulteriores paratextos.
Recensións:
- Mario Regueira, “Viaxes pausadas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 23
novembro 2017, p. 6.
Apunta que nos precedentes Libro de Alicia (2008) e Ningún precipicio (2013) e tamén
neste poemario, Olalla Cociña “concede máis espazo a esa mestura de lembranzas e
imaxinación, como se as fotografías que atopamos estivesen comidas polo tempo”.
Destaca que Vestir a noite se caracteriza por unha “minuciosidade que ralentiza o ritmo”
e que a viaxe “nos devolve inmediatamente á infancia, ou ao territorio mesto do pasado
que comeza con ela”. Enumera as catástrofes da dimensión do eu en relación co mundo e
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salienta que a segunda parte do poemario volve “situarnos en espazos que remiten a
mundo que esmorece, con certas referencias á arqueoloxía e aos rastros do pasado que
seguimos a atopar nas nosas vidas”. Repara nos poemas “Tres fotografías” e “Vermella,
branca, negra” e remata cualificando Vestir a noite como “unha visión intensa do pasado,
unha viaxe pausada como a que se fai sobre un álbum de fotografías” que permite a
“recuperación dos praceres esquecidos”.
Referencias varias:
- Xesús Fraga, “Olalla Cociña. ʻA poesía salta do pequeno ao universal e capta a aura das
cousas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 31 maio 2017, p. 38.
Conversa con Olalla Cociña, despois de gañar o premio de poesía Afundación, na que fala
de distintos aspectos do proceso creativo e do produto final, do contido, da utilización da
linguaxe poética, do obxectivo do poemario, dos referentes extraliterarios e dos lugares
onde se contextualiza.
- Ana Arias, “Olalla Cociña. ʻAta Atrás Tigre nunca me atrevera a tocar polo puro pracer
de compartir”, El Progreso, “deVerano”, “Entrevista”, p. 41.
Entrevista a Olalla Cociña con motivo da presentación deste seu último poemario, onde
se lle pregunta pola súa faceta como teclista no grupo indie Atrás Tigre e a maneira na
que compaxina isto co seu labor como poeta. Tamén fala do proceso de creación do
poemario e dalgúns dos proxectos que leva a cabo ao redor do mundo da poesía.
- Ramón Nicolás, “¿Un libro de poesía? Non, é un poema en forma de libro”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, 10 novembro 2017, p. 8.
Salienta que a poesía da autora foxe do excesivo a través dun discurso estilizado, rotundo
e contido. Tamén fala dalgunha das estruturas máis utilizadas, entre elas as dicotomías
contraditorias e a alteridade de voces.

Conde, Lorena, Entullo, XVIII Premio Premio de Poesía Miguel González Garcés 2016,
ilust. da autora, A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, col. Poesía, n.º 31,
primavera 2017, 57 pp. (ISBN: 978-84-9812-299-2). 
Poemario intimista de Lorena Conde (Ponte Sampaio-Pontevedra, 1980) que se abre
cunha ampla dedicatoria á familia e amigos próximos, o xurado do galardón e, en especial,
a catro mulleres: “ A miña avoa María Regueira, montaraz, amazona e suave/ Victoria
Reguera, espírito benéfico sempre/ Eva Cancela, entrañable e paciente guía da miña man/
María Victoria Moreno, arrebatada, de entusiasmo e xogo contaxiosos, tenra e sol”. A voz
poética aborda o proceso de demolición e reconstrución polas que pasa o ser humano, a
través dunha loita metafórica entre Habitante e Corpo como personaxes que expresan a
esencia dos poemarios intitulados (agás o primeiro deles, encabezado por unha cita tirada
de Textos para nada, de Samuel Beckett). A temática represéntase nos poemas e tamén
nas propias imaxes da autora que se intercalan entre os poemas. Na lapela da capa
ofrécese unha sintética biobliografía da poeta e na lapela da contra a relación dos
poemarios publicados na colección.
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Recensións:
- Armando Requeixo, “Resiliencia”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 986/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 986, “letras Atlánticas”,
4 xuño 2017, p. 30.
Encomeza lembrando o perfil profesional da autora, antes de reproducir o ditame do
xurado do galardón merecido por este poemario. Apunta que os trinta poemas constitúen
unha exploración da “tensión dialéctica entre as entidades da Habitante/Corpo dunha
banda e Engano da outra” xa que Entullo é “un cascallo do corazón, un planisferio da pel
no que van labrándose as máculas que a caída dos cascotes infrinxe”. Sinala varios
momentos no percorrido das coseduras: o mal, o alivio final, a ferida, a ira, a loita polo
autoinmune e a demanda de epítemas. Destaca que o verso “apositivo e anafórico” alterna
coas “imaxes desgonzadas e unha metafórica brava, de silveira que espiña os sentidos” e
que os poemas se arroupan “con algunhas ilustracións de hálito oriental, estampados de
tintas vertidas, como disparos sobre o papel que son espello dos versos tatuados de
mancaduras”. Remata apuntando a influencia de Beckett, que achega a este poemario,
unha “Epístola ás Habitantes futuras”.
- Mario Regueira, “Corpos e Habitantes”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
5 outubro 2017, p. 6.
Destaca o punto de inflexión que supón que o Premio González Garcés, cunha traxectoria
máis focalizada no destaque de obras de corte clásico, fose parar ao poemario de Lorena
Conde. Ademais, salienta que se trata da proposta dunha autora máis relacionada coa arte
dramática que busca na súa linguaxe poética a orixinalidade e a rotura coas formas
tradicionais a partir da experiencia persoal.

Corral Iglesias, José Alberte, Horas, limiar de Alberte Momán Noval, ilust. da capa
Perfecto A. Estévez, A Coruña: Baía Edicións, col. Bahía Branca, serie verde Poesía, n.º
16, 1 decembro 2017, 85 pp. (ISBN: 978-84-9995-260-4).
Poemario na opción lingüística reintegracionista de José Alberte Corral Iglesias (Monte
Alto-A Coruña, 1946) que se abre cunha cita de Suheir Hammad e coa dedicatoria “Para
Lola/ Para os e as camaradas, amigas e amigos idos”. Segue cun limiar (pp. 9-10) de
Alberte Momán Noval, tamén na opción lingüística reintegracionista, e datado en Lugo
en agosto de 2017, no que asegura estar fronte a un libro de e tras certo repouso e que
“será reconhecido como parte da historia universal à qual, desde a sua génese, pertence”
(p. 10). A seguir reprodúcese o poemario, resultado dun reencontro cos recordos das
vivencias que marcaron a vida do autor e que se abre con dous versos de Francisco Pérez
Estrada. Pese a non presentar partes, respecto á temática, presenta unha primeira parte
dedicada ás vivencias do exilio e a loita contra a opresión, e unha segunda de temática
amorosa, cargada de soidade, angustia e reflexión, e que se pecha cun epílogo. A maioría
dos poemas inclúen un epígrafe ou cita no seu inicio, a excepción dos dous primeiros, que
se inician cunha dedicatoria propia do autor a Armando Fernández Quintero no primeiro
caso, e a Fernando Souto Quinarte e Francisco Ganha Iglesias no segundo. Na lapela da
capa ofrécese unha sintética biobliografía do poeta e na lapela da contra a relación doutros
poemarios publicados na colección.
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Dacosta, Marta, Na casa da avoa, Vigo: Editorial Galaxia, col. Dombate, nº 68, marzo
2017, 88 pp. (ISBN: 978-84-9151-038-3).
Breve poemario de Marta Dacosta (Vigo, 1966), do cal só nove dos poemas posúen título.
Presenta unha alternancia de composicións curtas e longas, temas e motivos, a ausencia
do uso do signo ortográfico do punto e as referencias a cadros e fotografías, que a autora
sinala ao principio ou ao final de cada composición. O protagonismo recae na figura das
avoas, encargadas de construírnos, de parirnos e de inculcarnos o desexo de rebelión para
facer escoitar as nosas voces. A partir deste tema, desenvólvense outros motivos que se
relacionan coas mesmas, caso da morte sempre pegada á concepción do paraíso e o
inferno como as dúas caras da mesma moeda; as avoas como motor da familia e símbolo
de aprendizaxe e sacrificio, e como portadoras da vida, da liberdade e sostén do futuro.
Menciónanse figuras mitolóxicas como Hera, Ío, Argos, Medea, Minerva e Penélope. Esta
última inspira moitas das composicións ao equiparar o zurcimento das redes dos
mariñeiros que fan as avoas coa elaboración e tecido da famosa esposa de Ulises, que
cada noite destecía esperando eternamente ao seu amado. Penélope preséntase como unha
heroína mítica, tecedora da memoria de todas as mulleres e das súas historias. Existe así
mesmo unha referencia a Ofelia (pp. 37 e 38), a personaxe co-protagónica do Hamlet de
Shakespeare. Destaca tamén a violencia infantil exercida no fogar polo propio pai; a
pobreza e o sacrificio; o existencialismo presente ao longo de todo o poemario,
preguntando o lugar que ocupamos no mundo, a que estamos destinados e o porqué do
sufrimento humano. Por riba destes temas e motivos, salienta a loita das mulleres contra
a opresión social exercida polo patriarcado que goberna os seus corpos e as súas vidas.
Como consecuencia, amósase á muller como unha heroína que debe sentirse orgullosa do
seu corpo e das cicatrices que as enfermidades e os partos lles agasallan.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Engurras no verso”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 75, 2 abril 2017, p. 4.
Encomeza afirmando que “os poemas de Marta Dacosta son todos eles compromisos co
seu eu”, de aí que escriba “poesías de fon alento, inzadas de emoción e respeto cara unha
figura, a da avoa que, como un gran piar, suxeita todo o universo familiar”. Destaca que
a poeta mergulla a figura da avoa “nos mitos femininos gregos, nunha continuidade chea
da afouteza precisa para seguir tanteándose a si mesma”, por medio dunha “linguaxe
afiada e cortante en ocasións” e noutras dunha linguaxe “como un aloumiño sobre a pel
chea de engurras”. Incide en que a poeta reflicte “como a vida se enchoupa nesa xeografía
táctil, nese tremer axitado polo contacto”e así consegue que a poesía se converta en “raios
de luz que fan da gaiola do pasado unha lumieira da que seguir tirando”. Remata
salientando que Marta Dacosta escolle o verso “como ferramenta” e “como diagnose duns
tempos nos que cada vez temos menos referentes, menos ancoraxes a un pasado
convertido en engurras”.
- Mario Regueira, “Os mitos aínda”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 11
maio 2017, p. 6.
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Dá conta da publicación do libro de poemas que dialoga con moitos mitos gregos e conta
con referencias a Ofelia de Shakespeare e Nefertiti. Salienta que o poemario se constrúe
como unha evocación ao pasado con alusións a grandes figuras universais a través de
ferramentas como a reconstrución de historias detrás de fotografías, pero con pequenos
defectos estruturais relacionados co eclecticismo das temáticas e a perda residual do ton
poético.
- Vicente Araguas, “Isto non é de risa”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.007/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.007, “máis Libros”,
29 outubro 2017, p. 32.
Sinala as principais características deste poemario, destaca que inclúe referencias a
William Shakespeare e a William Faulkner, e tamén á obra Requiem for a nun deste
último. Comenta así mesmo que se cita a Silvia Plath e a Pizarnik.
Referencias varias:
- Mar Mato, “Marta Dacosta. ʻVivimos nunha sociedade enferma”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 21 abril 2017, p. 46.
Conversa coa poeta, con motivo da publicación do poemario e da súa presentación ese
mesmo día no Instituto de Estudos Miñoranos en Gondomar (Pontevedra). Explica que a
figura da avoa conforma “unha especie de elexía pola perda dunha muller que era do
pobo”, xa que “as avoas son as persoas que nos dan os fíos para retirar os veos que nos
invisibilizan”, que co poemario tenta “construír unha nova idea de muller” e lograr que
as mulleres deixen de “ser etiquetadas de maneira desprezativa” nos medios de
comunicación e remata apuntando, respecto da eliminación das materias de Filosofía,
Grego e Latín do currículo docente, que “ímonos facendo analfabetos para comprender o
mundo”.
- M. Obelleiro, “Marta Dacosta. ʻEstamos en pé de igualdade a nivel creativo con calquera
lugar do mundo”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 18 maio 2017, pp. 4-5.
Entrevista a Marta Dacosta por mor da publicación deste seu último poemario, onde
responde a cuestións sobre a importancia de mulleres reais e míticas na súa obra e sobre
a súa evolución como poeta, do seu rol como sindicalista e da importancia fundamental
da lingua e a súa reivindicación en toda a súa actividade.
- Cuca M. Gómez, “Hasta arriba de pinchos morunos”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Literatura”, 4 xuño 2017, pp. 70-71.
Entre outras novas, dá conta da presentación do poemario o día anterior na libraría Paz,
dentro do ciclo “Vermú entre libros”, xunto a Tamara Andrés.

Díaz, Suso, O sol dentro da cabeza, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col.
Ventoalto, n.º 2, 2017, 113 pp. (ISBN: 978-84-8487-366-2).
Poemario de Suso Díaz, creado a partir das lecturas da obra narrativa de Carlos Casares.
Ábrese con dúas dedicatorias, “Aos meus fillos Sofía e Pedro e a MariPaz, a parte de
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todo” e, separada, “A Pepa da Celedonia, miña avoa materna, en memoria”. Na segunda
páxina reprodúcense dúas citas: “Poesía é a unión de dúas palabras que un nunca supuxo
que puidesen xuntarse, e que forman algo así como un misterio”, de Federico García
Lorca, e “O poeta ve o poético aínda nas cousas máis cotiás”, de Olga Orozco. O sol
dentro da cabeza divídese en sete seccións, sendo a primeira unha nota do autor, na cal
explica sucintamente a xénese do poemario. A primeira sección despois da nota do autor,
“Núcleo”, contén cinco poemas; a segunda, intitulada “Zona radiante”, contén outros
cinco; na terceira, “Zona convectiva”, atópanse dez poemas máis; a cuarta sección titúlase
“Fotosfera” e alberga catro poemas; a seguinte, “Cromosfera”, contén outros cinco, o
seguinte apartado, “Coroa”, oito poemas; “Vento solar”, o sétimo capítulo, contén vinte
poemas e a última sección, “Luz” contén outros dezanove. No poemario atópanse
multitude de referencias á climatoloxía, a través dun estilo narrativo no que non existe
unha voz poética manifesta nos versos, agás na formulación de preguntas directas ao
lector. Ao longo dos setenta e seis poemas o espazo varía dende unha paisaxística bucólica
até a observación da vida urbana, onde agroma unha poética de carácter sentimental.
Recensións:
- Román Raña, “Un son xordo e calado”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 639,
“Libros”, 28 setembro 2017, p. VI.
Comeza indicando que o título do poemario está tirado dunha frase do conto de Carlos
Casares “O xogo da guerra” recollido en Vento ferido (1967). Explica que as referencias
a Casares están presentes en todo o poemario como “obstinadas reliquias ou rastros dunha
fonte común” no que cualifica de “xogo que se basea no distanciamento e na
aproximación a ese centro emisor, que é a obra de Casares, sobre a cal orbitan as pezas
creadas e recreadas por Suso Díaz”. Sinala tamén que, no discurso de Díaz, emana o
desgarro existencial e a reflexión case nihilista. Remata sinalando que a súa obra é “un
experimento onde percibimos, en primeiro lugar, a narratividade que empapa o volume e,
en segundo lugar, o forte carácter descritivo dos versos”.
- Suso Díaz, “Meter ʻO sol dentro da cabeza”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “novidade”,
28 setembro 2017, p. 7.
Comenta en primeira persoa o proceso de escritura dos poemas contidos no libro a partir
da creación dende o creado, salientando a influencia da poética de Carlos Casares na súa
maneira de afrontar o proceso de creación. Ademais, fai referencia explícita a cada un dos
poemas contidos, achegando unha visión completa do miolo do poemario.

Estévez, Eduardo, de baleas, ilust. Tokio, Malpica: Editorial Caldeirón, setembro 2017,
50 pp. (ISBN: 978-84-697-5665-2). Contén un caderno de banda deseñada e un CD.
Poemario de Eduardo Estévez (Bos Aires, 1969) encabezado por unha tripla dedicatoria:
“a miña nai, a jorge e a nico / que me levaron un día a navegar entre baleas / no mar da
patagonia”, “ao meu amigo fernando tomasenía / pola moita música que nos queda” e “e
a paco souto / que un día marchou no ventre da balea”, e polos versos “a cidade aparece
/ na palabra que falta”, de Estevo Creus. Os trece poemas que conforman de baleas
principia con tres reescritas ideolóxicas de personaxes cuxas aventuras se desenvolven a
modo de viaxes navegando por mar e que mudan a raíz de atoparse cunha balea, caso de
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Ulises no seu regreso á casa para reencontrarse con Penélope, Macarena regresando dunha
inundación no río Paraná e o músico Jacobus van Eyck. Nos seguintes poemas,
respectivamente, enuméranse as razóns para debuxar unha balea, preséntase a balea como
“un deus caído” (p. 26), descríbense dúas fuxidas a lombo da balea e “tres imaxes de
juancito caminador” (pp. 30-32), resáltanse que na néboa “só se intúe / o canto da balea”
(p. 36), incídese en que el se limita ás certezas e “ela quería ir máis aló” (p. 38), rememora
a infancia do poeta Raúl González Tuñón en Boedo, estabelece un diálogo entre “n” e
“m” ademais do poema e a igualdade das baleas, formula “epitafios para un poeta
inexistente” (pp. 43-44) e remata cun poema sobre Magalhães, e un páxina de
agradecementos do autor (p. [51]) na que se refire aos músicos e músicas, a Tokio, a
Román Díaz, a Tati Mancebo, ao seu irmán Matías, a Paco de Tano, a Celso Fernández
Sanmartín, a Luísa Castro e a Estevo Creus (de quen apunta que “ningún libro de baleas
podería existir na nosa literatura sen a súa obra”). O poemario compleméntase cun
caderno de banda deseñada, cuxas ilustracións e banda deseñada son da autoría de Tokio
e cuxa idea, texto e guión son de Eduardo Estévez. Está dividido en dúas partes: na
primeira delas cóntase a trama da balea “varada” e na segunda plásmase o efecto que a
“a néboa” provoca nos elementos da natureza e que provoca que se peche con este final:
“só se intúe... / ... o canto da balea”.

Ferradáns, Míriam, Nomes de fume, XXIX Premio Nacional de Poesía Xose María Pérez
Parallé do Círculo Mercantil e Industrial-Unidad de Fene, pról. Dores Tembrás,
Culleredo-A Coruña: Espiral Maior, col. Poesía, n.º 271, abril 2017, 60 pp. (ISBN: 97884-945967-1-1).
Poemario de Míriam Ferradáns Ferradás (Bon-Bueu-Pontevedra, 1982), galardoado por
un xurado composto por Lara Dopazo, Paco Souto e Eduard Velasco. Alén do paratexto
habitual do poeta que dá nome ao premio, o poemario ábrese cun prólogo a cargo da poeta
e editora Dores Tembrás, intitulado “Espiñándonos”. Nel, enfiando o discurso a partir
dunha cita de Alejandra Pizarnik, preséntanse tanto a pedra angular do poemario, que é a
intemperie que se constrúe sensorial e lingüisticamente en torno á morte, coma algúns
dos símbolos máis reiterados pola autora: a casa, o lume, o fume e as cinsas, algúns xa
presentes na súa obra anterior, Deshabitar unha casa, merecente do Premio Francisco
Añón. A partir de aquí, dispóñense unha vintena de poemas, aos que serven como esteos
citas de Antonio Gamoneda e Juan Eduardo Cirlot ao redor da morte. De disímil
extensión, dende o punto de vista temático, as composicións exploran a forza dos nomes
e os ritos familiares ligados ao recordo e á realidade inmediata do núcleo familiar. A
dicción resulta directa, recorrendo a algunhas formas exploradas na poesía galega dos
últimos tempos, como unha apelación á segunda persoa en composicións moi breves e a
introdución de discurso directo non marcada tipograficamente. Péchase cunha listaxe de
agradecementos a autoras e autores contemporáneos, ao artista da capa e aos espazos.

Recensións:
- Ramón Rozas, “Aprender a levarte dentro”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 86, 11 xuño 2017, p. 6.
Encomeza sinalando que o poemario comeza coa “primeira advertencia” da “casa como
lugar escuro”. Afirma que a autora e Dores Tembrás, a prologuista, son exemplos de
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“mulleres que non dubidan en mirar en fite a súa contorna, en expresar a súa íntima
experiencia, incapaz de conterse no seu interior, para inzar no papel”. Incide en que a
autora reflicte “a ferida na pel, a dor na alma, e o silencio” e en que “a perda trala morte
convértese en fume”, por medio dunha “linguaxe sintética, sen adobíos nin distraccións”.
A seguir analiza “o tacto e máis a tribo”: o tacto do “corpo como contacto coa realidade”
e o tacto “como prohibición”, e a tribo como “o conxunto fronte ao eu, a ollada que rodea
á casa”. Remata destacando como primeira lección a de “aprender a levarte dentro”.
- Armando Requeixo, “Memoria oxidada”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 992/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 992, “letras
Atlánticas”, 16 xullo 2017, p. 30.
Encomeza reproducindo un verso do poemario e aludindo ao debut literario da autora en
libro, tras ser recoñecida a súa poética nos últimos cinco anos en certames literarios e
publicada en revistas de referencia como Dorna. Recolle palabras da prologuista, Dores
Tembrás, para definir o universo poético da autora, e sinala que “os versos de Ferradáns
convocan a memoria para adiviñar a verdade que esvaece”. Incide en que “dende o
presente procúranse as ausencias” e que “o corpo, o sangue, a tribo que xungue e
permanece como nadir entre o caos dun hoxe avolto”, como detalla polo miúdo. Resalta
que “a dicción sostense no apositivo, na secuencia de imaxes encadeadas que non poucas
veces paralelizan e gardan no seu ventre agochos de diálogo” e que as dúas seccións do
poemario comparten temas e ton e participan así mesmo dunha “mesma atmosfera de
contemplación palpitante dun pasado que estende as súas espiñas cara ao presente, mais
que nunca conseguirá apagar o amor”. Finaliza agardando por novas obras desta autora,
obras “de aprendizaxe deses instantes pretéritos que tanto manca recordar pero tanto nos
definen tamén”.
Referencias varias:
- C. N., “Míriam Ferradáns presenta na súa terra o poemario ʻNomes de fume”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 18 febreiro 2017, p. 3.
Informa da presentación do poemario que terá lugar o venres en Bueu. Alude a que a
poeta é natural de Bon e cita que a acompañarán outra poeta da comarca, Lucía Novás, e
o editor e escritor Miguel Anxo Fernán Vello.
- Carolina Neira, “Míriam Ferradáns. ʻSe despois de ler o libro só hai indiferenza é que
non o fixen ben”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Bueu”, 30 xuño 2017, p. 20.
Conversa con Míriam Ferradáns na que se repasa a súa evolución como poeta para
rematar por centrarse na análise do proceso creativo de Nomes de fume, do que se destaca
a súa crueza e o grande éxito e premios que mereceu en pouco tempo.
- Melissa Gómez, “Canto y teatro para celebrar la Navidad”, Diario de Pontevedra,
“Marín. O Morrazo”, 26 decembro 2017, p. 11.
Entre outras novas, alude á presentación deste poemario, ese mesmo día, na Axencia de
Lectura de Meiro.
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Fraga, Modesto, Devalar sen pel, XIX Premio de Poesía Concello de Carral 2016,
fotografía capa Viki Rivadulla, Culleredo-A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Poesía,
n.º 270, 3 maio 2017, 76 pp. (ISBN: 978-84-945967-2-8). 
Poemario intimista de Modesto Fraga (Fisterra-A Coruña, 1974), encabezado por unha
cita tirada de La mujer habitada (1988), de Gioconda Belli, e dividido en dúas partes
separadas por anotacións en números romanos e nas cales a palabra inicial dos poemas,
en letras minúsculas, aparece en negriña. Na primeira parte do poemario, subdivida nos
epígrafes “Silencio”, “Corpos en espiral” (principiada por tres versos de María Teresa
Horta) e “?”, un eu lírico feminino, a partir dun exercicio de travestismo poético, ao xeito
dos trobadores, cede a palabra a unha voz silenciada de muller, unha Eva adoito calada,
que monologa sobre a súa propia condición, sobre os seus mundos interiores. O
monólogo, fracturado en sucesivos poemas, é escoitado por un Adán inerme, un home
pasivo quen, a xeito dun voyeur, se limita a contemplar o discorrer da voz poética
feminina; e non só o libre pensamento deste eu lírico, senón todas as súas ansias de ruptura
e liberación. Na segunda parte, subdividida en “Elas somos nós” (que principia con seis
versos de Alejandra Pizarnik) e “Herdeiras da terra” (que se abre cun fragmento de
Eduardo Galeano), prodúcese o paso dun eu a un nós, e aparecen novas voces coas que
ese eu lírico primeiro dialoga, agora nun diálogo empático, a modo de gratitude, en
condición de igualdade. As voces subterráneas de poetas e pensadoras do presente e do
pasado están presentes a partir de citas (anacos de poemas e textos en prosa incrustados
nos propios textos do autor, xerando un delicado xogo intertextual, que funciona como
eco das voces silenciadas e minorizadas, mais necesarias e fundamentais no pensamento
da humanidade). Esta empatía entre voces femininas, próximas ao contexto cultural do
poeta nalgún caso, voces de clara filiación comprometida co pensamento feminista
occidental, dá paso a novas voces doutras xeografías e tradicións culturais, alén dos
marcos europeos, nunha ampliación de perspectivas, en canto recolle a palabra e as loitas
en desvantaxe de mulleres, algunhas anónimas e dobremente silenciadas, doutros
continentes arredados, dende un marco feminista poscolonial. O poemario remata cunha
nota final, denominada “Débedas” (p. [77]), na que se apunta como a xénese no xogo
intertextual que se vai mostrando nos distintos paratextos de Gioconda Belli, Xohana
Torres, Ramiro Fonte, Chus Pato, Eduardo Galeano, Mónica Góñez, María Teresa Horta,
Alejandra Pizarnik, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf e Sylvia Plath. Finaliza
sinalando que sen as súas palabras non estarían tampouco as que pronuncia o suxeito
lírico (Eva) no libro, “talvez, acaso, as que fixo transcender o legado de Adán. Palabras,
si, mais nunca poesía” (p. [77]). Na lapela da capa ofrécese unha sintética biobliografía
do autor, resaltando nun á parte a súa “Obra poética”, e na lapela da contra a relación dos
últimos poemarios publicados na colección.

Franco Grande, Xosé Luís, Libro das abandonadas, [Santiago de Compostela]: Teófilo
Edicións, 2017, 77 pp. (ISBN: 978-84-946383-4-3).
Novo poemario de Xosé Luís Franco Grande (Tomiño, 1936), encadernado en edición de
luxo por Teófilo Edicións, e presentado nun estoxo ou caixa negra cadrada, co título
sobreimpreso en prata. Presentación física, título e paratextos iniciais (a modo de pórtico,
escóllense citas das Elexías de Duino e d'Os cadernos de Malte Laurids Bridge de R. M.
Rilke, todas elas en torno ao amor e o abandono, ou en torno á axencia do amor “Ser
amada é pasar, amar é quedar”) parecen coadxuvar para introducir a temática do volume,
que enfoca tres “tipoloxías” de mulleres abandonadas. Segundo se recolle nunha nota
118

recollida en aras da súa “utilidade e axuda”, son tres as partes e tres as motivacións
autónomas do libro. As primeiras son aquelas abandonadas en orixe, por experimentaren
a orfandade, mentadas a través da referencia á “abandonada filla do mar”. As segundas,
as “abandonadas viúvas de vivos” cantadas por Rosalía de Castro e vinculadas á marca
indelébel da emigración. As terceiras, as mulleres “amantes abandonadas”, motivo
literario clásico que o autor explora canda Rilke ou a monxa portuguesa das famosas
misivas acendidas, Mariana Alcoforado. Con décadas de oficio poético ás costas, o
lectorado poderá atopar neste volume de fasquía conceptual metros coidados e
recoñecíbeis, coma o soneto; un estilo fundamentalmente directo e rico en matices
léxicos; unha aposta subxacente pola forza dos contrarios, que vai da paixón ao abandono;
así como a persistente conciencia da destrución causada polo tempo. Seguramente a
pegada rosaliana permee non só no nome de dúas das tres partes do libro, como enriba se
sinala, senón múltiplas modulacións tonais e simbólicas, resultando unha referencia
xeracional tan indiscutíbel coma Rilke. O volume péchase cunha coda que reforza a
circularidade do volume, mais tamén a atinada concepción deste libro-obxecto, a modo
de pequeno santuario, se atendemos ao título “Tres inscricións para gravar nas campas de
Gaspara Stampa, Mariana Alcoforado e Marylin Monroe”.
Recensións:
- Marina Mayoral, “Unha xoia que encerra outra xoia”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Para ler”, 8 maio 2017, p. 27.
Encomeza incluíndo o autor entre os poetas que sempre envexou por seren “capaces de
acuñar eses versos que se nos quedan gravados na memoria, máis fortes que o tempo e o
esquecemento”, como exemplifica cuns versos de Herdo de memoria e tempo. Destaca
que neste poemario “fálanos desde a voz das mulleres que sufriron as feridas do amor, da
soidade e do abandono”, dende Rosalía de Castro. Finaliza parabenizando “a elegante e
belísima edición”, detallando a cor do papel, o deseño da páxina, o formato da cuberta e
a caixa que encerra o poemario.
- Vicente Araguas, “Abandonadas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 984/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 984, “máis Libros”, 28
maio 2017. p. 32.
Principia comentando “certo esquezo” cara a este autor, de quen lembra o seu dicionario
e Entre o si e o non, “un libro politicamente incorrecto para os popes da poesía social”.
Cualifica este poemario como “obra fermosísima, no continente, pequeno, negro, con
guía de lectura, viaxeiro nun estoxo” e no que fala de mulleres “arruinadas pola vida,
deixadas dela, mais quen de alzarse contra das súas poutas cunha capacidade amatoria
máis que notoria”. Apunta que con este poemario o autor “volve reiventar unha poesía, a
galega” e destaca como “chamativo” que “un poeta octoxenario erga a bandeira
‘transgresora”.
- Armando Requeixo, “Poética madurecida”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 997/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 997, “letras
Atlánticas”, 27 agosto 2017, p. 30.
Comenta que o poemario é froito da escrita madurecida de quen domina a estética e a
mensaxe, nunha edición sobria e elegante. Refire a súa estrutura e o fío argumental que
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une os poemas, “un estuario melancólico, delta dolorido, que recolle as augas todas das
refugadas pola vida e o amor”.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “El Libro das Abandonadas”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 7
marzo 2017, p. 9.
Tras mencionar títulos de obras que encomezan por Libro de, detense neste poemario do
que apunta os participantes na presentación que terá lugar ese mesmo día. Tamén indica
que nel se “homenajea a todas las mujeres que, de un modo u otro, han sufrido abandono”
e destaca a “preciosa” edición.
- Jorge Lamas, “Franco Grande pon os seus versos na boca das mulleres”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 8 marzo 2017, p. 33.
Encomeza reproducindo palabras do autor na presentación do seu novo poemario, nas que
incide en que “dende a época medieval non se volveu a poñer a voz da muller na súa boca
na poesía” e detalla que lle dedica o libro a tres tipos de mulleres abandonadas: as viúvas
de vivos, como lles chamou Rosalía de Castro; as abandonadas polo seu amante, tema
tratado por Rilke e en casos como o da monxa portuguesa Mariana Alcofarado; e outras
que nacen en orfandade. Explica que para elaborar o poemario tivo en conta “moitas
motivacións reais pero tamén literarias”, por ser un tema que padeceu na súa familia
dende neno. Apunta que, a diferencia dos seus libros anteriores, “escribino nunha
semanas”, que “o lado formal non me interesa moito”e que a edición realizada por Teófilo
Edicións é “unha xoia”.
- Fernando Franco, “Para teofílicos, un libro”, Faro de Vigo, “Vigo”, 10 marzo 2017, p.
9.
Explica que acudiu á presentación do poemario e que está “admirado por el precioso
librillo con estuche que han diseñado para acoger las poesías de Franco Grande” e
considera que “nunca algún poemario gallego tuvo tan elegante envoltorio”.
- Fernando Franco, “Las librerías bien montadas”, Faro de Vigo, “estela”, n.º 772, “La
última”, “Sálvese quien pueda”, 12 marzo 2017, p. 16.
Informa que este poemario foi a súa última adquisición nunha libraría e destaca que os
seus editores “han querido que rivalizara la exquisitez del verso con la del soporte que lo
acoge”. Incide na “preciosidad” da “sobria negritud de su portada de letras plateadas, ese
tamaño de misal recordatorio”.
- Fernando Franco, “Fontán y la teofilia literaria”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 22
xullo 2017, p. 11.
Co gallo da publicación dun libro de homenaxe a Domingo Fontán, recórdase a
publicación deste libro de poesía de Franco Grande e a calidade do mesmo.
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García, Xosé Lois, No soño dos ollos, ilust. María Guerrero, limiar Héitor Picallo,
supervisión lingüística Matías Rodríguez da Torre, [Pontevedra]: Edicións Fervenza,
outubro 2017, 95 pp. (ISBN: 978-84-17094-17-1).
Poemario de Xosé Lois García (Lugo, 1945) que se abre cun “A modo de prólogo” (pp.
7-10) de Héitor Picallo, no que afirma que o poemario presenta unha “trindade cósmica”,
composta polo “tempo, a substancia identitaria e totémica da Matria e o panteísmo
absoluto” (p. 7); concepción que lle lembra a poética de Johán Vicente Viqueira, as ideas
de Friedrich Krause e “concepción cíclica do panteísmo -construción e destrucióniniciada por Heráclito”. Ademais sinala nos eidos temáticos a referencia ao Sartre n’O
Existencialismo é unha Humanismo (1946), aos pensadores e ás xeografías do mundo
grego, sobre todo Lesbos e Safo; e a presenza do elemento onírico ao longo do poemario.
A seguir, reprodúcense os poemas, cuxas temáticas responden ao sinalado por Héitor
Picallo no limiar, caso do mundo dos soños, a xeografía natal do poeta, as ausencias, a
soidade, o lobo, o amor, entre outras. Na lapela da capa ofrécese unha sinopse
biobliografía do autor e na lapela da contra unha da ilustradora.
Referencias varias:
- C. P. R., “Xosé Lois García presenta un libro ilustrado por la vilalbesa María Guerrero”,
El Progreso, “A Chaira”, “Vilalba”, 3 novembro 2017, p. 18.
Informa da presentación en Vilalba do poemario de Xosé Lois García ilustrado pola
profesora María Guerrero, na cal participan os dous creadores, o prologuista do libro,
Héitor Picallo, o profesor e escritor Matías Rodríguez e o alcalde de Vilalba, Agustín
Baamonde.

García Teijeiro, Antonio e Xulio García Rivas, Poesía cromática, pról. Eva Veiga, Vigo:
Belagua Ediciones, maio 2017, 92 pp. (ISBN: 978-84-946959-0-2).
Poemario que mestura poesía de Antonio García Teijeiro (Vigo-Pontevedra, 1952) coa
pintura de Xulio García Rivas (A Golada-Pontevedra, 1947). Ábrese coa dedicatoria do
poeta “Para Alicia e Susi”, seguida da presentación da obra onde se dá conta do proceso
creativo, “García Rivas pinta cinco acuarelas e García Teijeiro escribe cinco poemas.
Deseguido, intercambian ambos traballos”, e se explica que o poemario é o resultado de
dez horas de traballo, con dez poemas por cada sesión. Na presentación tamén destaca
que pintura e poesía non sofren ningún tipo de corrección e que se publican tal e como
saíron do enxeño dos autores. A continuación acolle un prólogo, “Auga onde beber”,
asinado por Eva Veiga, quen lembra as traxectorias literaria e artística respectivamente
dos autores. As composicións poéticas, realizadas entre xullo de 2014 e novembro de
2016, son curtas e de verso libre. A música é un dos temas centrais, xunto coa natureza, o
silencio, o paso do tempo, a existencialidade, a dor e as experiencias humanas. Algúns
poemas principian con dedicatorias: a Bob Dylan, a Luis Eduardo Aute, a Leonard Cohen,
a Jenaro Talens e á canción “Not dark yet”. Fecha o poemario un colofón no que se indica
que se imprimiron douscentos exemplares desta edición, numerados e asinados polos
autores.
Recensións:
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- Ramón Nicolás, “¿E se xuntamos a miña poesía e a túa pintura?”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 8 setembro 2017, p. 8.
Salienta a singularidade do libro, que nace dun proxecto de inspiración artística mutua
entre o poeta Antonio García Teijeiro e o pintor Xulio G. Rivas, e que se publica nunha
edición limitada asinada polos creadores. Ademais, destaca que cada composición vai na
procura da beleza a través do cuestionamento existencial.
- Armando Requeixo, “Ut pictura poiesis”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.001/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.001, “letras
Atlánticas”, 17 setembro 2017, p. 30.
Fala da asentada relación de poesía e a pintura como o punto de partida da obra, da que
destaca a calidade artística e o coidado na edición. Tamén salienta a presenza de
referencias musicais e a pluralidade de técnicas e recursos utilizados para ambas as dúas
construcións, a lírica e a ilustrativa.
Referencias varias:
- M. Gimeno, “Belagua Ediciones presenta ʻPoesía Cromática”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 22 xuño 2017, p. 36.
Informa da presentación ese mesmo día no vigués Café Viturvia. Destaca o proceso de
creación do poemario e o número de exemplares impresos.
- Antonio García Teijeiro, “Poesía cromática”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “novidade”,
3 agosto 2017, p. 7.
Antonio García Teijeiro presenta o seu último poemario publicado xunto ao pintor Xulio
García Rivas. Explica o proceso creativo do poemario, logo da realización de catro
encontros onde o talento creativo do pintor inspiraba as verbas do poeta.
- Alicia Pardo, “Diez horas para crear un libro”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 7 setembro 2017, p. 9.
Dáse conta da publicación da obra conxunta do poeta García Teijeiro e do pintor García
Rivas e do extenso proceso de creación do mesmo a través do proxecto que levaron a
cabo no verán de 2014. Ademais, destácase que se optou por non retocar nada porque o
resultado orixinal, en bruto, era unha das partes fundamentais da concepción da obra.

Gómez, Lupe, Camuflaxe, Santiago de Compostela: Chan de Pólvora, col. Chan da
pólvora, n.º 4, 20 xaneiro 2017, 107 pp. (ISBN: 978-84-94501-5-5).
Regreso ao panorama poético da xornalista e poeta Lupe Gómez (Fisteus, Curtis, 1972),
na edición coidada da colección poética basilar da editora Chan da Pólvora, co título
significativamente troquelado, baixo o que se intúe o retrato da súa bisavoa materna.
Tanto na dedicatoria inicial como no colofón, o volume concíbese como unha elexía á
nai, por extensión, unha homenaxe “ás cousas e flores gardadas dentro dos corpos das
nosas devanceiras”. Divídese en tres partes, “Enerxía secreta”, “As fontes salvaxes do
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paraíso” e “O límite de Galicia”, entre as que se colocan tres composicións de un único
verso cuxo título remite a fórmulas relixiosas ou sacramentos, “Como por ensalmo”,
“Salmo responsorial” e “Dar a extremaunción”. A través dunha poética xa icónica na
poesía contemporánea galega, de dicción clara e asertiva, tendente á definición e á
contraposición, cunha viraxe máis lírica e con matices que van do tremendista ao
surrealista, perfílase novamente un cosmos rural tan persoal e familiar como moldeado
pola violencia e o esforzo. Escenas da memoria, referencias a fotografías e cartas van
debuxando algunhas das arestas dun mundo virado sempre cara unha indagación
identitaria ligada a varios conflitos sociais e políticos (“o estómago político das vacas”, a
negación do idioma, etc.).
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Lupe Gómez retrata a dor de perder a unha nai”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 28 abril 2017, p. 8.
Principia referindo que o título deste poemario “articúlase como unha dinámica na que
prima esa vontade mimética, convertida en algo tanxible a través da identificación nun
entorno común”. Enumera motivos xa presentes na produción anterior desta autora e que
recrea de novo neste poemario e incide que engade novos motivos coa finalidade de
priorizar “a dicotomía conformada pola presenza-ausencia da figura da nai tras o seu
falecemento”. Finaliza apuntando que Camuflaxe se transforma “nun canto de amor á nai,
á terra e ao mundo todo, feito con poemas, claro está, que tamén se aproximan a exercicios
parateatrais, ensaísticos e mesmo filosóficos”.
- Montse Pena Presas, “As imaxes, o trallazo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 628,
“Libros”, 25 maio 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 580, “Letras galegas”, 27 maio
2017, p. 10.
Comeza definindo a poesía desta autora como “un trallazo” porque desconcerta xa que as
súas imaxes “nos deixan espidos, sen escudos”. Lembra que o seu debut estivo marcado
pola provocación e por presentar “unha voz cun ton moi naïf”, que se foi afirmando co
paso do tempo sen perder a fidelidade a si mesma. Apunta que Camuflaxe “leva ás orixes,
porque está escrito arredor da morte da nai” e parabeniza a “alfaia” da edición de Chan
da Pólvora. Refire a estrutura do poemario e detense nas tres partes, “que gardan evidente
continuidade”. Finaliza cualificando o pemario de “emocionante, libertario (tamén
liberador) e imprescindible”.
- Burghard Baltrusch, “Fúndense os plomos. O regreso de Lupe Gómez”, Tempos Novos,
n.º 241, “Protexta”, “cultura”, xuño 2017, pp. 83-84.
Coméntase que xira arredor do pasamento da nai da escritora e que está estruturado en
tres partes seguindo a disposición litúrxica do ensalmo o salmo e a extrema unción.
Vincúlase coas obras anteriores da autora Azul e estranxeira (2005) e No útero dos
cabalos (2005) e saliéntase a vertente realista, surrealista, minimalista, política,
melancólica e confesional. Destácase a conexión temática entre a figura da muller, a
memoria, a natureza, a lingua, a vida rural, a literatura, o feminismo e a propia Galicia
coa historia social, pagá, relixiosa, cultural e poética que a definen. Ponse en relación a
figura da nai co contido do libro anterior da autora Fisteus era un mundo (2001). A nivel
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estilístico, sublíñase a alternancia de prosa e verso, diario, epistolario e drama, e a
identificación do rural coa vangarda.
- Alba Cid, “Entre a elexía e a liturxia dun “cosmos de violencia e liberdade”, Grial, n.º
216, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 87-88.
Analiza as características formais do poemario, centrándose na capa e na ilustración da
contracapa. Destaca a relevancia temática da identificación e que o poemario constitúe
un canto fúnebre á nai da autora, concibida como símbolo de Galicia. Salienta o recurso
ao surrealismo e o emprego dunha voz lírica que oscila entre o laconismo lírico e a prosa
poética. Refire que o poemario se basea na reelaboración dos fitos históricos dende unha
perspectiva colectiva de resistencia. Menciona o emprego de recursos estilísticos que
aproximan esta obra á doutros poetas como Celso Fernández Sanmartín e Emilio Araúxo.
Especifica que o poemario aborda a problemática de concibir esteticamente o mundo rural
e que se estrutura en tres partes seguindo fórmulas da liturxia. Por último, apunta as
concomitancias temáticas co seu poemario anterior, Pornografía, no que destaca tamén a
presenza da aldea, da figura da nai, da terra ou da relixión.
- Mario Regueira, “Armas para os pobres”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 2 novembro 2017, p. 6.
Destaca que se trata dunha obra fiel ao estilo da autora, quen continúa a proposta iniciada
cos seus primeiros e provocativos poemarios. Ademais, fala do contido do poemario,
construído a partir de poemas curtos con prosas imbricadas de xeito aleatorio, cargado de
sorpresas e cuxo núcleo temático parte da confrontación entre unha sociedade rural e o
universo urbano.
Referencias varias:
- ECG, “Lupe Gómez publica ʻCamuflaxeʼ da man de Chan de Pólvora editora”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 9 marzo 2017, p. 44.
Comeza indicando que o poemario saíu do prelo o Día da Muller Traballadora e que
xurdiu da “urxencia existencial e literaria que a autora sinte ao morrer a súa nai”, se ben
aclara que está “feita casi dez anos antes de que morrese a miña nai” e que o título fai
referencia a “esa muller invisible”. Recolle que a autora matizou que levaba anos sen
publicar “porque necesitaba un pouco de aire” e finaliza condensando a súa produción
anterior.
- R. Castro, “A emoción como unha arma”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 30 marzo 2017,
pp. 4-5.
Entrevista a Lupe Gómez por mor da publicación do poemario Camuflaxe, repasando os
seus inicios como escritora, a innovación das súas verbas e o impacto da publicación dos
seus libros de poemas máis controvertidos.
- Karmele Vázquez, “Camuflaxeʼ, o renovado discurso de Lupe Gómez”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 31 marzo 2017, p. 43.
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Encomeza informando da rápida venda da tiraxe e da presentación que terá lugar ese
mesmo día. Explica que a autora regresa, tras a morte de súa nai en 2013, con “novas
formas e temáticas”, caso da “morte, a figura materna e a desaparición da cultura do rural
galego e da memoria”. Indica quen participará na presentación e remata aludindo ao debut
literario da autora e aos poemarios posteriores.
- Ana Abelenda, “Lupe Gómez. ʻLer a Gloria é como xogar con ela”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “En portada”, “Gloria en dos lectoras”, 7 abril 2017, p. 5.
Conversa coa autora por mor da presentación do poemario, que explica é “unha ferida
que, ao tempo, quere pechar a ferida, e unha homenaxe ás mulleres da aldea, que fan un
traballo case invisible e moi valioso”. Indica que a poesía Gloria Fuertes “sempre chega”,
afirma que “tenden a reducirnos a un clixé, porque quizá foi o que funcionou...” e precisa
que, en Gloria Fuertes, ve “un exemplo como muller, poeta e periodista. As súas eran
como... noticias poéticas” e “un referente de poesía oral” xa que “amosa a importancia de
conectar co lector. Fala das cousas cotiás, e chega á xente. Inflúe tamén a súa conexión
coa música”. Recoñece que se ben, cando escribiu Gloria Fuertes, “as mulleres escritoras
eran vistas como sospeitosas”, na actualidade “unha muller escritora ten prestixio na
sociedade”. Finaliza matizando que entende “a poesía como un diálogo, non como un
discurso solitario”.
- Santiago Jaureguizar, “Atraso en Galicia, vangarda na arte”, Diario de Pontevedra/ El
Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 80, 7 maio 2017, p. 8.
Con respecto ao atraso que sofre Galicia, menciona este poemario de Lupe Gómez e Os
últimos carballos do Banquete de Conxo (Alvarellos Editora, 2016) no que se describe o
picnic que montaron os herdeiros dos Mártires de Carral o 2 de marzo de 1856 e no que
é factíbel que intervira Rosalía de Castro. Tamén nomea, como figuras que fuxiron de
Galicia e que foron recoñecidas en vida, a Maruja Mallo e o fotógrafo Baldomero Pestana,
a quen propón para homenaxear o Día das Artes Galegas.

González Prieto, Manuel, A profecía e o xogo dos espellos, [Albacete]: Uno Editorial,
2017, 57 pp. (ISBN: 978-84-17055-71-4).
Poemario de Manuel González Prieto no que dá voz á enfermidade da esquizofrenia, ao
longo de seis actos que recollen a orixe, a transición e a consumación da enfermidade. No
primeiro, “O Personaxe sae a escena” (pp. 9-17), céntrase na melancolía, a ansia por fuxir,
o paso da vida e a soidade dunha personaxe dividida. No segundo, “O Contexto” (pp. 1926), aborda a diagnose da esquizofrenia. No terceiro, “Primeiro Aviso” (pp. 27-33), relata
a loita por manterse forte fronte á adversidade, xa que comeza a perder a conciencia de si
mesma. No cuarto, “Segundo Aviso” (pp. 35-44), plasma a estigmatización social da súa
enfermidade ao mesmo tempo que a melancolía se apodera dela. O quinto, “A Reacción”
(pp. 45-51), é o principio da fin. A protagonista sofre insomnio, sente certos presaxios da
súa propia norte, o cerebro xa non pode controlar o seu corpo, co cal a súa vida é un caos
infestado de confusión. O sexto e último, “Consumación Cumprida” (pp. 53-57), recolle
o medo final á norte, á loucura e ao esquecemento. Ao longo do poemario, reproduce
versos de poetas galegos e foráneos que serven de espello para as propias composicións
do autor, caso de Igor Lugris, Manoel Antonio, Luz Pozo Garza, Xohana Torres, Alberto
Lema, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Anxo Angueira, Rosa Enríquez, Bernardino Graña,
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Estíbaliz Espinosa, Uxío Novoneyra, Dores Tembrás, Lois Pereiro, Oriana Méndez,
María Lado, Lara Rozados, Celso Emilio Ferreiro, Joseba Sarrionandia, Manuel Murguía,
Antía Otero, Xosé Luis Méndez Ferrín, Marilar Aleixandre, Chus Pato, Fran Pérez e
María do Cebreiro.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Intuición do camiño”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.011/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.011, “letras
Atlánticas”, 26 novembro 2017, p. 35.
Destaca que este primeiro libro de poemas do autor é o descubrimento dun talentoso
poeta, cuxa obra se estrutura a xeito de relato versal no cal as composicións se entrelazan
e retroalimentan. Ademais, cita algúns dos personaxes que van aparecendo ao longo do
poemario e informa que a versión en videopoema dalgúns deles se pode atopar na rede
Internet.

Irimia Yáñez, Daniel, Cristal de bágoas, Premio de Poesía O Facho, lim. Xabier Cordal
Fustes, A Coruña: Medulia Editorial, col. Poesía, outubro 2017, 72 pp. (ISBN: 978-84943783-6-2).
Poemario de Daniel Irimia Yáñez (Momán-Cospeito, Lugo, 1995) que principia con tres
citas de Martin Heidegger, Xabier Cordal e Lois Pereiro e coa dedicatoria “A todos os
verbos conxugados en pretérito que forzaron un presente lastrado á espera dun futuro
complexo”. A continuación presenta un limiar asinado por Xabier Cordal Fustes, quen
lembra o intre no que coñeceu o autor e destaca o seu papel de poeta. O poemario está
composto por corenta e tres poemas intitulados de extensión variable e verso libre.
Algunhas composicións xogan coas cores das palabras e coa disposición no espazo,
lembrando a poesía de vangarda; outras creacións presentan unha dedicatoria; e unhas
poucas inclúen pequenas imaxes de René Magritte e Robert Minor. Destaca a temática do
pasado, o amor e a vida cotiá.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Mineralia”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.010, “máis Libros”, 19 novembro 2017, p. 32.
Comenta que para el a poesía desta autora é poesía mineral predisposta a “acabar o albo
do coñecemento”. Alude tamén a que, co prólogo que lle dedica Xabier Cordal,
comprendemos a “variedade de maneiras coas que concitar o anseio de vivir” e que a
poética de Yáñez é a dun poeta que “non deriva por mares estéticos mais por trebóns
éticos”. Remata sinalando que a poesía debería servir “para nos ubicar nese mundo escuro
onde todo entra”.

Lamas, María Xosé, Sonetos preposicionais, 2º premio no XLII Certame Literario
Concello de Vilalba 2016, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, col. Libros do
Sarela, 1 xullo 2017, 44 pp. (ISBN: 978-84-16460-23-6).

126

Poemario amoroso de María Xosé Lamas (Vilalba-Lugo, 1961), composto por trinta e
cinco sonetos intitulados, como se adianta no título, pola palabra “SONETO...”,
cualificada con variadas estruturas de frases preposicionais. Está dedicado “A Martín,
suxeito destes poemas, quen foi compañeiro e hoxe é amigo” e compleméntase con outros
paratextos: na lapela da capa achégase unha breve sinopse biobliográfica da autora, na
lapela da contracapa a relación doutros títulos publicados na colección “Libros do Sarela”,
e no verso da anteportada infórmase do premio merecido e do xurado da XLII edición do
Certame. Todo o poemario dá conta da vivencia dun amor concreto, contado dende o seu
inicio e a través dun percorrido vital por distintos lugares e momentos que reflicten as
sensacións, emocións e sentimentos que a vivencia dese amor orixinan no eu poético. O
amor contado no poemario posibilitou que o eu poético desbotara a idea de hogano do
amor como utopía e que deixase atrás “cara amarga” (p. 7) de amores anteriores e se
centrase en vivir este amor correspondido, que lle permitiu “sentirse querido e agarimado”
(p. 41) e ser consciente ademais de que nada nin ningúen vai poder romper a cadea da
“eterna amizade” que “a miña man á túa tenra xungue” (p. 41).
Referencias varias:
- María Xosé Lamas, “Sonetos preposicionais”, Sermos Galiza, “fóra de serie”,
“novidade”, 23 novembro 2017, p. 7.
Tras enumerar os ingredientes e a elaboración dunha receita de polbo con puré de
cachelos, céntrase nos ingredientes deste poemario seu, que cualifica de “brinquedo
estruturado sobre o caos dun amor que comeza”. Remata sinalando que o poemario está
composto por “sonetos pseudoclásicos que manteñen o sabor orixinal, mais que na boca
rompen os enlaces e na mente rachan as cadeas”.

Lema, Carlos, Anomalía. Materialismo do verán, fotografía lapela Anxo Cabada
Fernández, Santiago de Compostela: Chan de Pólvora, col. “Malaca de fóra”, n.º 1, agosto
2017, 10 pp. (ISBN: 978-84-945701-9-3).
Breve poemario de Carlos Lema (San Sadurniño-Ferrol, A Coruña, 1958) conformado
por sete poemas, algúns deles titulados, outros soamente introducidos por un número.
Moitos deles teñen xogos gráficos, imposíbeis de recitar, mais que imprimen efecto
estético no momento de lelos, do mesmo xeito que a propia disposición dos versos. En
canto a temática mestúrase unha vertente abstracta, vinculada ao pensamento, que conecta
cun léxico que fai referencia a elementos da natureza.
Recensións:
- Inma Otero Varela, “A ontoloxía do tempo”, Grial, n.º 216, “O espello das letras”,
outubro, novembro e decembro 2017, pp. 88-89.
Menciónase a harmonía entre as características materiais e formais do poemario e o seu
contido. Destácase que a temática pivota sobre dúas cuestións fundamentais, o espazo e
o tempo, dende a perspectiva dunha voz lírica contemplativa. Faise referencia á relevancia
que adquire no poemario o tema do paso do tempo para a comprensión da realidade fronte
ao inmediato. Faise fincapé na importancia da rutina e da secuencialidade para o suxeito
lírico e na contraposición destas á revisión das lembranzas. Saliéntase a importancia da
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viaxe temporal e espacial vinculada a diversos sentimentos como a soidade, a dor ou a
ledicia. Finalmente incídese no emprego estilístico dos verbos para marcar o paso da
impersonalidade ao plural inclusivo e á individualidade do eu lírico, logrando a
pluralidade de voces.
Referencias varias:
- ECG, “Lema regresa á terras da poesía con ʻAnomalía (Materialismo do án)”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 18 agosto 2017, p. 36.
Dá conta da publicación deste poemario e destaca que supón á volta á poesía de Carlos
Lema nun cambio cara a unha articulación máis emocional.

Martínez Alonso, Rubén, Camiño de ningures, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume,
2017, 105 pp. (ISBN: 978-84-946001-7-3).
Poemario intimista de Rubén Martínez Alonso (Vigo, 1980) que comeza coa dedicatoria
“A Elena. A única. O único”. Está composto por oitenta poemas intitulados e ordenados
mediante números romanos, de extensión variable e verso libre. A temática das
composicións é a desesperanza, a inexistencia, a soidade, o silencio, a liberdade e,
fundamentalmente, o amor. Este último tema aparece case sempre como o único motivo
para seguir adiante e superar as desgrazas. Pecha o poemario un breve texto narrativo ao
redor da morte.
Recensións:
- Román Raña, “Razoante e discursivo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 636,
“Libros”, 7 setembro 2017, p. VII.
Comeza aludindo ás novelas publicadas polo autor e aos primeiros poemas, publicados
na revista Dorna. Apunta que este poemario “está inzado de confidencias sentimentais”,
“en pezas de sentido unívoco e expresión clara”, nas que “prima a necesidade imperiosa
de comunicar os atribulados estados anímicos do escritor” respecto ao amor. Comenta a
“visión petrarquista” de moitos poemas, “ao emparentar a ausencia da persoa querida con
Tánatos” e o “mundo onírico” como “única forma de fracturar esta ausencia”. Engade
que outros poemas mostran “dúbidas e loito, dalgunha denuncia da monotonía, de
angustias que traspasan o corazón aflito”, o que provoca “que o propio vivir se transforma
en malvivir”, o que conforma “ a crónica da desazón interior do protagonista poemático”.
Finaliza resaltando que Camiño de ningures é “poesía discursiva e razoante, sen sorpresas
metafóricas nen exabruptos”, e sinala que prefire este poema breve que lembra a Petrarca:
“Sinto aquilo/do que non podo falar,/paixón infinita recollida nun xesto”.

Momán, Alberte, Tripas, ed. bilingüe galego-castelán, trad. ao castelán Estefanía
Dopazo, Vigo: Belagua Ediciones, novembro 2017, 240 pp. (ISBN: 978-84-946959-3-3).
Poemario bilingüe galego-castelán de Alberte Momán (Ferrol-A Coruña, 1976), dividido
en seis partes: “Arrabalde de silencio”, “As fronteiras do medo”, “Falamos”, “Periferia”,
“Maianca” e “Corenta aniversario”. A totalidade das composicións, intituladas e de verso
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libre, presentan unha estrutura variable, con alternancia de textos longos con outros moi
curtos. A primeira parte, “Arrabalde de silencio” (pp. 7-24), comeza cunha cita de
Bohumil Hrabal e inclúe un total de seis poemas que xiran arredor dos recordos da
infancia, o pasado e a fugacidade do tempo. “As fronteiras do medo” (pp. 25-42) contén
un único poema longo e un epílogo centrado na crueldade, o silencio e o desamor.
“Falamos” (pp. 43-65) aborda unha temática erótica, onde está presente a insatisfacción,
pero tamén o desexo sexual e a procura da propia identidade. A cuarta parte, “Periferia”
(pp. 67-75), componse de tres composicións sobre a soidade, o amor inocente e a
memoria. “Maianca” (pp. 77-101) abre con catro citas de Alberto Augusto Miranda, Paco
Souto, A. M. e Wong Kar-Wai e o autor fala de Maianca como un lugar idealizado,
utópico, un sentimento ou incluso un estado de ánimo no que poder vivir. Por último,
“Corenta aniversario” (pp. 103-122), contén dez composicións onde conflúen melancolía,
frustración e lembranzas. A seguir, reprodúcese a versión en castelán do poemario,
verquida por Estefanía Dopazo. Pecha o volume un índice, que recolle o nome de cada
sección.

Recensións:
- Mario Regueira, “Poética da diversidade”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 277, “ao
pé da letra”, 21 decembro 2017, p. 6.
Principia apuntando que a obra poética e narrativa de Alberte Momán “se resiste a ser
sistematizada” e presenta, como trazo común, “un certo inconformismo e un afastamento
voluntario das grandes correntes literarias, tamén no que respecta á procura de
subxéneros”. Apunta que este poemario, ademais de ser “un texto que serve para explicar
a relación do seu autor co acto creativo”, representa “o paso de Momán por moitas outras
fases e tendencias creativas”. Salienta “a súa aparente falta de unidade interna”, unida á
“ansiedade á hora de comunicar algo” e á “imposibilidade que atinxe tamén a todo
proceso creativo”, e que “o ton do poemario muda rapidamente”. Finaliza incidindo en
que este poemario supón “un alto no camiño dunha poética complexa e diversa que parece
facer un alto para cuestionarse a si mesma”.

Negro, Carlos, Tundra, XVI Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, ilust. capa Álvaro
Negro, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Poesía, n.º 274, 24 agosto 2017, 113 pp.
(ISBN: 978-84-945967-7-3).
Poemario de Carlos Negro (Lalín-Pontevedra, 1970) encabezado por citas de Javier
Vallhonrat, Kåre Aarset e María do Cebreiro que anticipan a atmosfera do galardoado
poemario, cuxa edición princeps constou de 126 exemplares numerados e asinados polo
autor. Estrutúrase nun inicial “caderno de campo/ notas previas” (pp. [11]-14), a modo de
limiar no que se concibe o poema como “unha expedición” e se detalla e avanza o contido
das partes de Tundra: “código norte”, “Candán canto”, “materia intemperie”, “manancial
norte”, “lobo caribú”, “fulgor límite”, “alén linde” e a parte final, a modo de epílogo,
“caderno de campo/ última erosión”. Os poemas das citadas partes aparecen sen titular
mais, ao comezo da maior parte deles, aparece destacada a primeira palabra a un tamaño
de corpo lixeiramente maior que o resto do poema. O contido dos poemas das seis partes
mencionadas aborda de forma xeral as sensacións da vida na tundra mais detéñense en
aspectos propios de cada un dos microespazos nos que se desenvolve cada parte. Ao longo
129

de todo o poemario Carlos Negro rompe as convencións da expresión da linguaxe e as
convencións xenéricas da poesía, cuestionando o xeito de concibir un poemario, o seu
contido e as emocións e temas que se manteñen imperturbábeis (caso do amor e a
nevarada) pese ao devir do tempo e aos cambios climatolóxicos e ambientais, por mor da
estación invernal. Incide na necesidade do home de avanzar como forma de supervivencia
e na presenza da tundra como espazo que marca a vida e do que o home non pode saír. A
edición de Tundra compleméntase con varios paratextos: nas lapelas reprodúcense datos
referidos ao labor profesional do autor e enumérase a súa produción (na da capa
sintetízase o seu perfil profesional e relaciónase a súa “obra poética” e na lapela da contra
achéganse os “últimos títulos publicados”), na páxina de créditos achégase a composición
do xurado e no colofón detállanse os exemplares que conformaron a edición princeps.

Novas, Lucía, Cervatos, Pontevedra: Faktoría K de Libros/ Kalandraka, col. Tambo,
novembro 2017, 96 pp. (ISBN: 978-84-16721-15-3).
Poemario do regreso literario de Lucía Novas (Bueu-Pontevedra, 1979), sen libro
individual publicado dende 2010. Cunha estética limpa, sen ningún paratexto inicial nin
final, as composicións, breves dispóñense a catro por plana. De difícil engarce narrativo
e disposición non xerárquica e exenta de títulos, o poemario exclúe a presenza de calquera
índice. Trátase dunha proposta arriscada estilisticamente, cunha dicción taquigráfica,
marcada pola xustaposición de frases curtas e grupos nominais entre puntos, que conecta
en certo modo con poemas anteriores da autora, aparecidos en publicacións periódicas. É
a súa unha poética fragmentaria e híbrida, da colaxe, que se presenta ao lectorado
confiando tanto na acumulación e na enumeración de filiación posmoderna, coma no
coñecemento compartido dun imaxinario kitsch, americano, fotográfico, capaz de
convivir con realidades máis próximas espacialmente. Salienta a coherencia evocadora
coa que traballan os silencios entre substantivos, así como as referencias concatenadas de
obxectos (coellos de la, figuriñas, luces de neon), calidades ou texturas (cores, seda,
iridiscencia, velado fotográfico), mesmo a inclusión de frases feitas e modismos, cunha
presenza notoria do inglés.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Na beleza do efémero”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
“Rue Saint - Antoine nº 170”, 18 decembro 2017, p. 7.
Destaca que o novo poemario da autora supón a corroboración dunha evolución efectiva
na súa poesía, marcada pola introspección e o risco na aposta extrema pola palabra, a cal
aparece conxugada de xeito indisoluble coa imaxe. Tamén fai referencia explícita ao novo
poemario, cando afirma representar na súa construción a mestizaxe característica da
sociedade actual.

Novo, Isidro, CO2, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col. Di-versos, 2017, 54
pp. (ISBN: 978-84-946613-5-8).
Derradeiro poemario de Isidro Novo (Lugo, 1951-2018), encabezado pola dedicatoria “A
Dores e á miña xente” e estruturado en dúas partes. A primeira, intitulada
“Exteriores/Percepcións” (pp. 11-33), comeza cunha cita de José María Fonollosa sobre
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a cidade que adianta o carácter descritivo dos poemas que a conforman, os cales consisten
en pequenas olladas de acontecementos e habitantes da realidade. De acordo con este
sentido dos poemas atópanse poemas como “Billar francés”, “Transeúnte en tránsito”,
“Xeórxico en ámbar”, “In/Out”, o cal deixa ver a dicotomía entre o observador e o
observado ou “Sugar Free”, encabezado cunha cita de Valter Hugo Mãe. A segunda parte,
“Interiores/Introspeccións” (pp. 37-54), caracterízase por poemas autorreflexivos, non
centrados na descrición senón en pensamentos arredor do cotiá, caso de “Do desuso de
ser (GZ)”, “Ameixas á mariñeira”, “Voo” cunha cita de Gregory Stock, e “Fuga”.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Isidro Novo. ʻA nova novela está ambientada nunha parroquia con futuro”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 6 xuño 2017, p. 53.
Fala da publicación do poemario CO2 e do papel protagónico que xogan nel as
matemáticas e a física como recurso para a crítica social. Ademais, tamén se comenta a
próxima publicación nunha edición bilingüe do poemario Dende unha nada núa.

Patiño Nogueira, Olga, Territorio acoutado, fotografías Carlos Lorenzo Pérez, limiar
Miguel Anxo Fernán Vello, A Coruña: Edicións Espiral Maior, 2017, [51] pp. (ISBN: 97884-947906-0-7).
Poemario a dúas mans entre a poeta Olga Patiño Nogueira (A Coruña) e o fotógrafo Carlos
Lorenzo Pérez (Caracas-Venezuela, 1968) que se abre co limiar “Unha lectura saudosa da
luz” (pp. [5-6]), de Miguel Anxo Fernán Vello no que apunta que, neste poemario, “o
escenario, físico ou simbólico, precipita todo un universo de sentidos e de sentimentos,
porque os creadores son quen de se apropiaren do espazo (e da memoria) dende os seus
propios suxeitos” (p. [5]) e destaca que este poemario “nos obriga a comportarnos, en
canto lectoras e lectores de textos e de imaxes, como se houbese en nós un animal ferido
por unha tanxíbel nota de melancolía” (p. [6]), xa que a poeta e o fotógrafo “son quen de
xerar fondos campos de emoción, verdadeiras liñas de intensidade expresiva e unha trama
de beleza que vibra entre o individual e o colectivo” (p. [6]). A seguir reprodúcense os
poemas sen titular nas páxinas pares e as fotografías nas páxinas impares. Poemas e textos
plasman lembranzas de Olga Patiño das súas vacacións de verán dos anos de infancia e
xuventude, que gozaba na vila de Carral. Na lapela da capa achéganse datos
biobliográficos da poeta e na lapela da contra, os do fotógrafo.

Pereiras, Carmen, Onde a alma é unha chuvia, ilust. Juan Vidales Pousa, Santiago de
Compostela: Follas Novas Edicións, col. Os libros do loureiro, n.º 14, 13 xaneiro 2017,
76 pp. (ISBN: 978-84-617-7630-6).
Poemario intimista de Carmen Pereiras (Cartelle, 1959) estruturado en tres partes
decrecentes en canto ao número de poemas que a conforman: “I. Cando a néboa xogue
nos territorios vencidos”, “II. Amar é unha certa sensación de ir tirando cos poemas” e
“III. O contorno na sen”, que se pechan cunha “Proposta para un epílogo”. Os títulos dos
distintos poemas están tomados das palabras en negriña do primeiro verso de cada un
deles. Na primeira parte, a autora representa o seu mundo persoal; na segunda, o
desenvolvemento dun estado amoroso dende o principio até o final; e na terceira o balance
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final e consecuencias do amor experimentado. A “Proposta para un epílogo” pecha o ciclo
vital iniciado coas verbas previas á primeira parte. As coloristas ilustracións de Juan
Vidales Pousa marcan a separación do poemario nas tres partes citadas. Na lapela da capa
ofrécese unha sintética biobliografía da poeta e na lapela da contra a relación dos
poemarios publicados na colección.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Cada tremor”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 972/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 972, “letras Atlánticas”,
26 febreiro 2017, p. 32.
Principia comentando que chegou á autora en 2010 mediante a novela A pregunta perfecta
(O caso Aira-Bolaño) (Sotelo Blanco Edicións, 2010), de Juan Tallón, premio Lueiro Rey,
pois o narrador fixaba a atención no poemario Pequenos Infinitos (Difusora de Letras,
Artes e Ideas, 2008). Comenta que en 2013 Carmen Pereiras mereceu o II Premio de
Poesía Manuel Leiras Pulpeiro, con De esmagar descalza; e que logo chegou, por man
de Luis Alonso Girgado, a este poemario. Resalta que Onde a alma é unha chuvia está
dividido en tres grandes bloques e un poema epilogal, e que trata temáticas como a
orfandade, a soidade, o desposuimento. Comenta que a primeira sección, “Cando a néboa
xogue nos territorios vencidos”, versa sobre a lembranza da infancia rural; a segunda,
“Amar é unha certa sensación de ir tirando cos poemas”, evidencia a perda do amor; e a
terceira, “O contorno na sen”, concreta o presente do canto, coa melancolía. Remata
afirmando que só este poemario xustifica o ano literario.

Pérez, Lois, Long Play, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Poesía, novembro 2017,
192 pp. (ISBN: 978-84-9121-293-5).
Poemario de Lois Pérez (Lugo, 1979) no que se observa unha clara influencia dos autores
galegos dos anos oitenta e das experiencias que os levaron a xuntar a poesía á música pop,
como Voces Ceibes, Rompente ou Antón Reixa, e á cultura de masas, como Manolo Rivas
ou Lois Pereiro. Ábrese cunha nota introdutoria a modo de excusatio non petita, unha
dedicatoria e cinco citas de Ludwig Wittgenstein, Karl Wittgenstein, John Balan, Vinícius
de Moraes e Chuck Berry. Divídese en dous grandes bloques, Cara A e Cara B. A primeira
parte, Cara A (dividida en cinto apartados: “LP, Long Play”, “LP, Lima-Perú”, “LP, Longo
Paseo”, “LP, Lingua Popular” e “LP, Libertario Poema”), caracterízase por presentar unha
poesía máis intimista, onde se bota man do xogo entre opostos, mais tamén onde Pérez
realiza, por exemplo, unha parodia ao himno galego, “Ignominia”; ou o movemento
contestatario, “Nunca atrás”. A segunda parte, Cara B (subdivida en “LP, Lírica
Parcelaria” e “(L)Epílogo”), caracterízase pola presenza dunha poesía máis irónica
intercalada por unha banda deseñada con diálogos absurdos que se pretenden burlescos
ou biografías apócrifas narrativas e humorísticas, e féchase cun Manifesto dos Louseiros
Posibilistas. O estilo caracterízase pola hibridación de xéneros, marcas de humor,
repeticións e enumeracións e xogos lingüísticos, como se observa na poesía en verso e en
prosa e tamén no propio xogo de palabras que abre o libro e que tamén remite ao seu
primeiro libro, LP, Long Play, Lois Pérez, un xogo que se estende de forma transversal
por todo o poemario. O autor válese dunha linguaxe poética e narrativa directa, sen filtros,
caracterizada sobre todo pola presenza do humor, a música rock&roll, a poesía galega e
a vangarda pop. As temáticas abordadas son o amor, a paternidade, a amizade, a
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sociedade, o paso do tempo, a morte, a dor, ou mesmo o proceso de escrita. A influencia
musical do poeta obsérvase en cada texto, sexa no uso repetido de aliteracións,
paronomasias ou refráns, así como nos títulos dos mesmos con xogos de palabras (LP,
por exemplo); e mesmo nas referencias directas a B. B. King (“Blues do rei Bergman”),
Sinistro Total (“A miña terra, a nosa terra”) ou Gun’s and Roses, entre outros. O autor
tamén se fai debedor de autores que pertencen a épocas e tradicións literarias diferentes
como o son Carlos Oroza, Celso Emilio Ferreiro, Uxío Novoneyra, Antón Reixa ou
Eduardo Pondal, Isidro Novo, tamén Ferreira Gullar, Rafael Dieste, Fermín Bouza Brey
ou Gustavo Adolfo Bécquer.
Referencias varias:
- Marta Veiga, “Lois Pérez. ʻA poesía adoito é a visión de homes con tempo para pensar
de máis”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 5 decembro 2017, p. 59.
Dá conta da presentación, no Club Clavicémbalo de Lugo, do poemario coa participación,
xunto co autor, de Fran Alonso e de Darío Xohán Cabana. Explica a xénese do poemario
de Lois Pérez, a partir de once poemas “rescatados” dos noventa e sete que presenta LP,
publicado por Emerxente catro anos atrás, por seren “pezas que no momento actual falan
do que eu son, expresan como vexo eu o mundo, o que me divirte, o que me entristece,
cunha linguaxe sinxela e directa”. Detalla datos da súa nenez e da “realidade rururbana
da periferia dentro da periferia”, da rúa e da horta, como fonte de inspiración para a súa
escrita. Recoñece que se identifica coa “tradición oral e a cultura popular, nas que hai
intención de ‘contar algo” e sinala como fío condutor, nas distintas representacións da
literatura oral, “unha ironía amarga, unha certa ledicia, unha ‘ledicia blue’, chámolle eu,
con certo humor co que me identifico e que me resulta interesante”. Reivindica “os cantos
dos arandas”, “a propia voz” e que “a transgresión xa está incorporada á tradición”.
- Lois Pérez, “Long Play: Poemas dunha jukebox de autoxeografía”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, n.º 277, “novidade”, 21 decembro 2017, p. 7.
A modo de telegrama urxente a Lois Pereiro, enfía versos nos que cita a poetas galegos
caos de Gonzalo Navaza, Yolanda Castaño, Darío Xohán Cabana, Xiana Arias, Marcos
Lorenzo, Leo Arremecághona e Fran Alonso.

Queipo, Xavier, Home invisíbel, XII Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas 2016,
colaxes fotográficas Cé Tomé, Malpica-A Coruña: Editorial Caldeirón, outubro 2017, 46
pp. (ISBN: 978-84-697-7052-8).
Poemario de Xavier Queipo (Santiago de Compostela, 1957) galardoado por un xurado
composto por Mário J. Herrero Valeiro, Paco Souto e Antón Noceda. Compóñeno unha
quincena de composicións poéticas de alento considerábel, articuladas en varias partes
nalgúns casos, como o poema de apertura, “Menú do día”. Dende o punto de vista
temático, fixado polas bases do certame, e mais repertorial, o erotismo do poemario vai
da man do léxico da bioloxía e da ciencia, así como dunha incursión consciente nos
límites da animalidade e o descoñecido, motivos ambos os dous que concordan coa
traxectoria do autor. A forza sensorial e o profuso imaxinario natural de poemas como
“Remuíño” e “Sonetos nunha noite de crisálidas” conviven con composicións nas que as
referencias metaliterarias resultan fundamentais, como “Desequilibrio tenso (lendo a
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Clausewitz)”, que evoca un orixinal encontro amoroso entre húsar e lanceiro. Sexa como
for, os diversos encontros amorosos posibilitan múltiplos niveis de lectura, ao seren
resultantes do encontro e confronto entre diversos seres e mundos. Dende o punto de vista
formal, os poemas exploran tanto o verso libre e longo, coma diversos recursos
reiterativos ou a rendibilidade do poema en prosa. Acompañado das suxestivas colaxes
fotográficas de Cé Tomé en branco e negro, que entrelazan extremidades corporais dando
como resultado formas animais ou sinuosas, o colofón final lembra a ausencia de Paco
Souto, poeta e editor do premio, “loitando cal tritón/ nos camiños do océano”.
Referencias varias:
- Ana Baena, “Xavier Queipo: ‘A miña nai, de 88 anos, encantoulle o libro, con esto e cos
meus 60 anos, acabouse o pudor”, Atlántico Diario, “Vigo”, 30 decembro 2017, p. 15.
Conversa co poeta durante a presentación na viguesa libraría Andel, na que explica que
se trata do seu cuarto poemario, que non lle gusta “a distinción entre escritores e poetas”,
a importancia do galardón e a inspiración para a escrita do poemario.

Ramos, Ismael, Lumes, A Coruña: Editorial Apiario, col. Cera labrada, n.º 4, decembro
2017, 72 pp. (ISBN: 978-84-947389-0-6).
Segundo poemario de Ismael Ramos (A Picota-Mazaricos-A Coruña, 1994), tras o non
venal Hábitat/ Interferencias (2013) e o presentador Os fillos da fame (Edicións Xerais
de Galicia, 2016). Dedicado á irmá no paratexto inicial, serve de pórtico unha cita de
Annie Ernaux ao redor da verdade e a liberdade última na escrita, lexíbel tamén como
poética ou declaración de intencións. No tocante á estrutura, dispóñense dende este punto
os poemas, presentados como poemas en prosa na súa maioría, e articulados en varias
partes numeradas nalgúns casos (“As mans”, “As galiñas”, “1999”...). No que respecta á
temática, o poeta executa un retorno incisivo e analítico á familia, que non por iso
renuncia á tenrura e á orixinalidade, apoiándose nos semas da dor, a ferida ou a marca,
así como na riqueza de certos símbolos (o polivalente dos lumes, as galiñas). Trátase
dunha volta contemporánea a un tema querido na poesía galega das últimas décadas, mais
tamén unha cristalización máis nítida e ampla dos universos entreabertos no libro anterior,
canda un ritmo e dicción propios, fluídos, transparentes como os títulos designadores e
nominais. Por tras desta aproximación aos lazos de familia, ou á escrita, como disciplina
e acto do corpo, percute un culturalismo medido, empregado de modo suxestivo, que vai
da man dun coñecemento profundo de voces como as de Louise Glück, Luisa Castro, a
propia Ernaux. En edición coidada e espida de adobíos da man de Apiario, pon o peche
unha nota de aclaración e agradecemento, que sinala a publicación anterior do poema “O
grande pecador”, premiado no Xuventude Crea de 2014, e suxire tamén o amplo arco
espazotemporal en que os poemas se decantan, entre Noia no 2012 e Compostela no 2017.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Retrato de familia”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.014/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.014, “máis
Libros”, 17 decembro 2017, p. 32.
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Principia recoñecendo que non sabía da existencia de Ismael Ramos até ler este poemario,
que sitúa na liña da “poesía irracionalista” respecto a versos transgresores na medida e na
temática. Destaca que Ramos, en Lumes, achega “un retrato de familia nada edulcorado,
senón academicamente perverso”, “con imaxes arraianas no surrealismo, tamén no
pictórico”. Insiste en que “estamos diante dunha poesía ben perturbadora” e ademais, “un
pouco á sombra de Juan Rulfo”, trátase de “poesía para o coñecemento a partires do seu
contrario”.

Ríos, Eli, Culpable, IV Premio de Poesía López Abente 2017, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Poesía, n.º 53, novembro 2017, 72 pp. (ISBN: 978-84-9121-294-2).
Poemario de Eli Ríos (Londres, 1976) no que realiza unha crítica activa ás convencións
do xénero poético a través da rotura das limitacións academicistas da lírica, no cal a
autora, en primeira persoa, se declara culpábel de asasinar o “eu lírico” (p. 10). Principia
cunha cita en francés de Raymond Queneau e, dende as primeiras páxinas, racha coa
construción tradicional do libro en si mesmo coa colocación horizontal dos versos, coa
introdución de elementos gráficos e a des-colocación de palabras e fragmentos que
simulan a liberación da pauta que a autora reivindica durante toda a súa extensión, a través
dunha linguaxe coidada que demanda da función activa do lectorado na dotación de
significado. Divídese en tres partes, unha primeira na que se introduce a posición da
autora e reivindica a obra como un exercicio de liberdade e rebeldía; a segunda, intitulada
“Agasallos (poemas lírico-intimistas)”, onde se fai patente a intencionalidade enunciada
a través de versos prosaicos e da incorporación de elementos da cultura popular e dos
medios de comunicación; e, a última, “Alxubes para dragóns”, onde a construción lóxica
se leva ao extremo pero con moito atino e de maneira consciente, para reivindicar a poesía
como “a esencia nacida en cada parto [real e/ou físico]”, que se tenta adaptar a un
recipiente que son os versos, aínda sabendo que se trata dunha “cela que construíches no
teu delirio psicótico de encarcerar os artificios poéticos” (p. 99).

Riveiro, Elvira, Welcome to Sing Sing, pról. Rexina Vega, Cangas do MorrazoPontevedra: Edicións Barbantesa, col. Barbantesa, n.º 31, 2017, 84 pp. (ISBN: 978-84945501-1-9).
Poemario de Elvira Riveiro (Pontevedra, 1971), que remite dende o título mesmo e a
cuberta, cunha caixa torácica da que emerxen flores, aos ambientes carcerarios e
liminares. Ábrese cun prólogo de Xina Vega, quen indaga na voz que arma o poemario,
atendendo á súa dignidade, á necesidade perentoria de poñerse a carón dos desposuídos,
mesmo á vontade testemuñal de quen coñeceu a vida carceraria de primeira man. A partir
de aí, estrutúrase en tres partes, capaces ora de articular algúns dos últimos traballos da
autora, ora de reseguir determinadas liñas de fuga na súa poética. “Siberia, mon amour”
é a primeira das partes, orixinalmente publicada na sección de “Creación” da revista Grial
que, remitindo a escenarios xélidos e afastados, de exilios míticos no imaxinario
compartido, inaugura unha imaxinaría animal con trasfondo de historia amorosa que irá
retorcendo con outros semas e connotacións ao longo do poemario. A parte central, cuxo
nome dá título ao poemario, resulta aquela na que desembocan as outras dúas para a
prologuista, e suxire de partida unha benvida ao cárcere neiorquino, e ofrece logo unha
visión do cárcere dende dentro, ateigada de marcas da linguaxe carceraria e de referencias
a figuras históricas que sufriron reclusións e xuízos, chegando até as presas políticas hoxe.
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A última das partes é “playlist para unha retirada”, unha viraxe cara a un exilio distinto
unha vez rematada a historia de amor; unha constatación do fracaso, de ton máis intimista
e desacougante, vehiculada cunha sintaxe rota e outros xogos de filiación oulipiana, que
recibiu en 2015 o IV Premio de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro. Péchase con dous
paratextos: “4 notas (case) necesarias” (que dá luz a certa linguaxe carceraria, convoca a
Ethel Rosenberg e a historia doutras presas, e ofrece os enlaces da playlist final), e o
colofón en homenaxe a Elena Garro, pioneira con Juan Rulfo do Realismo máxico.
Recensións:
- Román Raña, “Presidio das lembranzas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Libros”,
23 novembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 594, “Letras galegas”, 25 novembro
2017, p. 10.
Indica que a autora convida a entrar no cárcere Sing Sing Correctional Facility de Nova
York e tamén no “cansativo tumulto de homes e mulleres expatriados dos seus soños”.
Refire que na primeira parte, “Siberia, mon amour”, trata o amor como exilio e desventura
persoal da que se redimir; mentres que na segunda fala do íntimo presidio das lembranzas
de seres maltratados pola Historia que sufriron a barbarie de estados totalitarios, como o
Holocausto e o Gulag. Salienta o poema “Rapto de Europa” como o “máis estremecedor,
máis emocionalmente cativante, máis perfecto”, pois ilustra a catástrofe do século XX.
Indica que a obra conta cun prólogo de Xina Vega e con textos escritos en numerosas
linguas. Por último, comenta que na terceira parte percorre “as suxestións que distintas
pezas musicais xeran na sensibilidade” da autora.

Sánchez Iglesias, Cesáreo, Tempo transfigurado: o canto das sereas, Pontevedra:
Faktoría K de Libros/ Kalandraka, col. Tambo, n.º 10, maio 2017, 102 pp. (ISBN: 97884-16721-11-5).
Novo poemario do escritor e presidente da AELG Cesáreo Sánchez Iglesias (Irixo, 1951),
concibido como unha sorte de exercicio ecfrástico musical, un percorrido polas pezas
musicais da súa preferencia, procurando vencer calquera resistencia da música á
representación. Principiando por Schubert cun poema dirixido a unha segunda persoa, o
poeta selecciona múltiplas variacións, nun arco temporal que se desprega desde o Códice
Calixtino ao teatro noh ou noh, kabuki, e a compositores coma Verdi, Beethoven, Mahler,
Sibelius, Carl Off, chegando até Xoán Montes ou Chané. Por veces, as composicións de
orixe presentan un substrato literario, referido á historia de Romeo e Xulieta, ou a un
poema de Paul Verlaine, aspecto que estende ao máximo o xogo de evocacións artísticas
por tras de cada poema, capaz de referir os instrumentos, matices das obras ou das
biografías, alén das máis persoais interpretacións. Constrúese así un poemario con
composicións de considerábel alento, que parecen responder ao ritmo da evocación, e
cunha orientación profundamente sensorial, cargado de ecos, visións, perfumes, líquidos,
cores, que se coordinan sen desniveis xerárquicos, sendo igualmente transpados por un
ton melancólico, sen dúbida introspectivo e contemplativo.
Recensións:

136

- Vicente Araguas, “Pé forzado”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 989/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 989, “máis Libros”, 25
xuño 2017. p. 32.
Comeza apuntando como tema do poemario a música. Matiza que, por unha banda, glosa
a autores da “música chamada culta”, caso de Beethoven, Schubert e Shumann, e por
outra banda, a autores da música “lixeira”, como Bob Dylan e Patti Smith. Explica que o
autor bota man dos autores citados “para volver construír” as sensacións que lle teñen
evocado. Salienta que se trata de “poesía para os sentidos” e “coa imprescindible
cooperación das sinestesias”. Remata recoñecendo que escribiu unha recensión
“impresionista” e que recomenda a lectura deste poemario “complexo, que precisa (como
poucos) dunha lectura exixente”.
- Ramón Rozas, “O tempo enmascarado”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 88, 25 xuño 2017, p. 6.
Principia cualificando a poesía deste autor como “poesía que se escoita, que se ule, que
se pode case que acariñar en cada páxina”. Refire que este poemario é unha mostra máis
da “poesía sensorial” deste autor, “na que as palabras se estarrican moito máis aló do que
semella se só nos detemos na súa grafía”. Incide en que este poeta conduce o lector “cara
uns horizontes nos que albiscar non só a exploración que pretende o poeta cara a súa
intimidade, senón que colectiviza ese sentimento para facer deste camiñar un acto
colectivo” e que ademais achega unha “hibridación músico literaria”. Finaliza
argumentando quer, como se indica na lapela, este poemario é “un volume de aceptación
de orfandades” e unha “aprendizaxe da soidade”, marcado pola melancolía e por acto de
resistencia que se converte nun “acto de honestidade con un mesmo, pero que nos vai
servir a todos para afrontar ese camiñar cara unha liña na que descubrir e descubrirmos”.
- Ramón Nicolás, “Cesáreo Sánchez escoita os ecos do recordo”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “Galego”, 4 agosto 2017, p. 8.
Fala do poemario como “un traballo preparado a lume manso ao longo de dez anos” que
reflexiona sobre as marcas que o paso do tempo deixa nas persoas e a percepción da
soidade. Ademais, tamén destaca a presenza da música como un elemento fundamental
da construción poética.
- Mario Regueira, “A música dos días pasados”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 17 agosto 2017, p. 6.
Sitúa a obra dentro da corrente poética xurdida despois da ditadura e relacionada co
cultismo, as formas clásicas e a visión transcendental. Tamén destaca que se trata dunha
obra dedicada á música, a cal utiliza como eixo vertebrador, ofrecendo a visión
personalizada do poeta de autores clásicos e tamén outros como Bob Dylan e Patti Smith.
- Román Raña, “Dicción esencializadora”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 640,
“Libros”, 5 outubro 2017, p. VI.
Fala da evolución e ampliación de referentes do autor dende unha tendencia pola dicción
esencializadora, que se consuma na publicación deste poemario. Ademais, destaca que a
creación dos poemas se constrúe a partir da paixón pola música, tanto na referencia
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explícita de cada un dos poemas con un compositor e as súas creacións coma na
autorreferencialidade das linguaxes.
Referencias varias:
- M. Obelleiro, “Cesáreo Sánchez. ʻA poesía é a pedra basilar do sistema literario”,
Sermos Galiza, “fóradeserie”, 7 setembro 2017, pp. 4-5.
Conversa co autor con motivo da publicación deste poemario. Recoñece que nos seus
poemarios, pese a que tenta que cada un sexa distinto aos anteriores, se reiteran unhas
constantes poéticas tiradas de “feitos da miña biografía, entroncada na biografía colectiva
do meu tempo”, caso da “aceptación da orfandade, e o desamparo que con ela chega”, “a
biografía do neno que fun” e “moitas cousas que forman parte da cultura popular e que
hoxe están desaparecidas, pero que volven nos poemas”, debido a que considera que “o
poema ten que ir, fundamentalmente a territorios onde habita o non nomeábel”, “buscar
aquilo que vive e non se ve, como di Rosalía”. Sobre o traballo de escrita deste poemario
apunta que levou a cabo “un proceso de acrisolamento dentro da propia cultura e de
influencias de culturas que valoro”, ademais dunha “apropiación de sdímbolos fulcrais da
música doutras culturas, para facelos meus, para establecer vasos comunicantes coa
propia cultura”, de aí o subtítulo O canto das sereas, xa que a súa finalidade é que “quen
lea o poema poida ver e sentir o seu propio mundo poético”. Considera a poesía “máis
que comunicación, coñecemento”, en base ao que “agardo que descubra o lector”, a que
“ninguén escrebe fóra da propia vida” e a que “todo isto son eu hoxe, porque o fun onte”.
Respecto á evolución da poesía galega até a actualidade, afirma que “cada tempo
impregnou, enchoupou, a obra de cada poeta no momento que lle tocou vivir”, que a
“precarización laboral” (entendida como “menos tempo para escribir, para formarse, que
é algo sempre inacabado no poeta”) foi unha das condicións determinantes, que “a poesía
sempre estivo á altura do que lle demandou o seu tempo, construíu a súa propia dinámica
sen der determinada polas dinámicas miméticas co sistema literario español”, que “a
poesía alimenta todo o sistema literario” por ser “a pedra basilar” e que “a poesía galega
dos últimos 40 anos, aínda que vivindo na pobreza de medios, está á altura de calquera
poesía europea”. Apunta que a literatura galega “está a dar creadores á altura de calquera
cultura normalizada de calquera país”, se ben “falla a promoción” sobre todo “exterior”,
o “problema dos lectores en galego” que minguou polo que advirte que “se os galegos
non viven a súa cultura, dificilmente van vivir e galego, e estaremos a construír algo que
no que non somos nós” e que “é necesario que a literatura enchoupe todos os campos, a
economía, a política, a ciencia… só así camiñaremos cara á normalidade”. Refire que a
AELG procura “a visibilidade social do escritor e da súa obra”, tamén da literatura
dramática, “un xénero tan vulnerábel como a poesía”, aínda que cre que “a calidade e o
estatus do teatro nunha sociedade tamén dan idea da altura ética da propia sociedade”, e
que buscan que “a AELG se siga a ver como un lugar de participación colectiva que ten
relación coa nosa escrita nas máis diversas formas de expresión. En definitiva,
participarmos en construír nación”. Remata afirmando que, para conseguir “afortalar a
profesionalización na literatura”, é preciso que “a necesidade de profesionalización sexa
percibida socialmente, como o fixo o teatro ou o audiovisual” e que “ten unha relación
directa coa normalización do propio país e de que o escritor forme parte no seu día a día”,
de aí que lembre que “agora máis que de culturas fálase de marcas, e aí o escritor leva as
de perder”.
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- Belén López, “Cesáreo Sánchez Iglesias. ‘Co tempo, un achégase á poesía cada vez máis
nu e máis humilde”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 28 outubro 2017, p.
11.
Conversa co poeta sobre este poemario, do que explica a tipoloxía de poemas reunidos
nel, refire que “a miña biografía existencial fíxose biografía poética” e que, como afirma
Gamoneda, “a poesía non é literatura, a poesía é a búsqueda dunha outra máis alta
verdade”. Apunta as constantes na súa poética, o significado da poesía para el na
actualidade, a valoración da poesía galega actual e remata apuntando sobre a AELG que
“somos unha asociación inclusiva que quere funcionar como un territorio de liberdade”.

Souto, Francisco, As horas de María, X Premio de Poesía Johán Carballeira Culleredo:
Espiral Maior, col. Poesía, n.º 177, xaneiro 2007, 53 pp. (ISBN: 978-84-96475-46-5).
O presente poemario, do poeta e activista cultural Francisco Souto (A Coruña, 1962 –
Carballo, 2017), ve a luz tras ser galardoado co X Premio de Poesía Johán Carballeira do
Concello de Bueu, cun xurado composto por Marilar Aleixandre, Emma Couceiro e Diego
Cousillas, alén do secretario Xabier Framil. O volume inicia cunha nota-dedicatoria á
presenza e á memoria de Adriana Castro. Desde ese paratexto inicial, e termando de
poemas coma “Pórtico”, comezan a debuxarse varias figuras familiares e a un tempo
espectrais pola súa proximidade aos semas do tempo e a morte, como a nai , ou “María”,
a avoa. As mulleres que conviven no libro dan á súa vez conta de moitas das ocupacións
e oficios tradicionais (leiteiras, peixeiras, lavadoras), dos ritos (as herbas de San Xoán, as
cartas informando das novas até o fronte de guerra), así como das marcas da nosa historia
recente (contrabandistas, a radio e o parte do 36). Desde un punto de vista estilístico,
cómpre subliñar a coherencia antropolóxica de moitas das escenas e imaxes escollidas
(como a correspondencia morte-terra); detéctase unha clara recorrencia ao verso breve e
a algunhas figuras de repetición, desde a anáfora a algunha composición de feitura
oulipiana. Resulta salientábel algún fragmento intermedio, coma “Castelao en Lira”, alén
das ilustracións escollidas, que son reproducións de manuscritos dos poemas con abondas
correccións e frechas que sinalan cambios de lugar entre os versos, láminas que se
reparten ao longo do libro.

Tejelo, Pura, A elegancia do século, Premio Johán Carballeira 2016, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Poesía, n.º 48, febreiro 2017, 72 pp. (ISBN: 978-84-9121-154-9).
O presente poemario da profesora e poeta Pura Tejelo Núñez (A Coruña, 1953) ve a luz
tras ser galardoado co XIX Premio de Poesía Johán Carballeira do Concello de Bueu, cun
xurado constituído por Ismael Ramos Castelo, Asunción Estévez Estévez, Ledicia Costas
Álvarez, alén do secretario Xabier Framil. A cita de apertura, da autoría de Orham Pamuk,
condensa a liña temática e o enfoque fundamental do poemario, que non son outros que
unha ollada detida sobre a cidade e o seu “destino común”. Únese así a autora ás voces
que exploraron e exploran a face das urbes (os autocares, os balcóns, os coches aparcados
en batería, as rutas de ida e volta...), e con elas o pulso da sociedade (da incomunicación,
das estrañezas, da soidade). Verifícase ao longo do poemario unha voz sinxela pero
madura a un tempo, contrapesada, hábil na descrición libre de artificios, mais tamén na
consecución de imaxes coidadas e rotundas. Con mínimas experimentacións no eido
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tipográfico, apunta a autora algunhas dedicatorias e algunhas referencias como cita inicial
de poema, como a poeta portuguesa Sophia de Mello Breyner.
Recensións:
- Vicente Araguas, “A elegancia de Pura”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 974/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 974, “máis Libros”, 12
marzo 2017. p. 32.
Tras argumentar que os xéneros literarios da poesía e a narrativa non se axustan a
“criterios de idade”, céntrase neste poemario cuxa autora era descoñecida para moitos
lectores porque os seus poemas ata o de agora só viran a luz “en revistas do gremio
(poético)”. Cualifica a Pura Tejelo como “poeta gloriosa, elegante […] que sabe rastrexar,
con palabra contida, mundos propios e alleos” e que ademais “abre a cancela da vella
poesía humanista, esquecida de máis na poesía (pretendidamente) nova”.
- Ramón Nicolás, “Este libro non merece esquecerse nun caixón”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 9 xuño 2017, p. 8.
Comeza apuntando que neste poemario “latexa, a partes iguais, unha extraordinaria
elegancia na dicción” e “tamén emoción”, aos que engade a “madureza compositiva” da
autora. Incide en que Tejelo “opta así por un discurso esteticamente moi coidadoso e
rotundo” e en que “a voz lírica estende ou proxecta unha ollada sempre disposta á
disección do que a rodea e á incorporación do que se ve ou sente como materia poética”.
Destaca que a autora “repara con especial relevancia no valor que atesouran os obxectos
que van máis alá do material e ou tanxible” e que bota man da ironía e da tenrura.
- Román Raña, “Caos calmo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 631, “Libros”, 15
xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, nº. 583, “Letras galegas”, 17 xuño 2017, p. 10.
Enumera as características que lle chamaron a atención deste poemario: en primeiro lugar,
“o seu delicado trazo descritivo”, a contemporaneidade, a simultaneidade a través da
descrición, desolación semellante á dos cadros de Edward Hopper dos seres que poboan
os versos, e tamén un “caos calmo”.
Referencias varias:
- Noelia Gómez, “O verso agarimoso”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 30 marzo 2017, p.
3.
Recolle un extracto do poemario e fala brevemente da construción do poemario, dos
lugares que transita e da voz poética que utiliza, definindo os versos como “agarimosos”
grazas á utilización do humanismo, a ironía e a experimentación.

Valcárcel, Xulio L., Outono nos espellos, A Coruña: Medulia Editorial, col. Poesía,
primavera 2017, 90 pp. (ISBN: 978-84-943783-5-5).
Poemario de Xulio L[ópez] Valcárcel (Lugo, 1953) composto por cincuenta e dous
poemas intitulados e divido en cinco seccións, tamén con título. A extensión dos poemas
140

adoita ser breve, inferior a unha páxina e, na maior parte dos poemas, a voz poética
exprésase a través da primeira persoa do singular. A expresión concatena copiosos
substantivos e en ocasións incluso se desvía dunha expresión gramatical correcta, a través
das longas enunciacións de substantivos e adxectivos, mais tamén se poden atopar
incoherencias e falta de concordancia entre suxeitos, verbos e complementos. Nas dúas
primeras seccións de poemas, “Néboa” e “Vento e veleiros. Unha singradura”, a temática
vincúlase ao mundo mariño, da navegación e da migración. Nesta parte do poemario son
numerosas as referencias ao léxico mariñeiro ou a elementos da natureza vinculados a
esta actividade, entre os que ten especial importancia o vento; elemento ao que se lle
dedica o título dun poema. Nas tres seccións restantes as composicións tórnanse cara a un
carácter máis intimista. Na cuarta e quinta atópanse algúns poemas adicados: “corpo,
terra, poema” a Lois Pereiro, “o alén revelado” á pintura de Branca Silva, “nortesa” a
Quique Vázquez, “pedra e ausencia” á pintura de Leopoldo Novoa e “visitantes” a
Alfredo Erias. Ao mesmo tempo na cuarta sección acóllese un poema titulado “A Miguel
Anxo” e aínda que o poema amosa este título non aparece ningunha adicatoria explícita.
Na parte final do poemario mestúrase o intimismo nomeado con metáforas construídas a
partir de elementos naturais, estacionarios e climatolóxicos.
Recensións:
- Armando Requeixo, “A poética do vento”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1015/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 986, “letras
Atlánticas”, 24 decembro 2017, p. 30.
Fala do poeta como un referente transcendental consolidado pola calidade dos seus versos
e denomínao como un “melancólico aedo do insondable”. Tamén destaca a publicación
de antoloxías e poemarios anteriores para pasar a centrarse na análise da estruturación
dos poemas crepusculares da última proposta do autor e a temática concreta sobre a que
xira cada unha das cinco seccións do poemario.

Valle, Luís, Para que eu beba, Cangas do Morrazo-Pontevedra: Edicións Barbantesa,
deseño cuberta Anxo Cuba, ed. Penélope Pedreira, n.º 32, 10 agosto 2017, 83 pp. (ISBN:
978-84-945501-2-6).
Poemario intimista de Luís Valle [Regueiro] (Lugo, 1977), dedicado á memoria de seu
pai, Luis Valle Debasa, e encabezado pola cita “And felt His anguish tear / For refuge in
my brain / So huge is God’s despair”, de Malcolm Lowry. A través dunha mestura de
poemas intitulados e doutros sen intitular, Luís Valle enfronta o diagnóstico e proceso de
loita de seu pai contra o cancro e bosquexa a vida tras a morte de seu pai. Dende o poema
inicial que dá título ao poemario, perfila un doloroso percorrido de dor, medo e loita
centrado nun diálogo interrogativo con Deus sobre o amor, o corpo e o mundo, e asentado
en símbolos como a luz, a auga, a pedra e un paxaro, e na lembranza de momentos
significativos caso da vixilia, as bágoas, botóns de neve, o ollo que sente a ausencia, a
choiva, a angustia, a mentira, a tempestade, o presaxio, o infarto, o espello, o alcol para
resistir a dor e a memoria, a cicatriz, a escuridade, a soidade, o corvo, os vermes, a rosa
macabra, o seixo branco, espertar tras o FIN e a P. S. coa que pecha o poemario.
Recensións:
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- Armando Requeixo, “A alma en pé”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.009/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.009, “letras
Atlánticas”, 12 novembro 2017, p. 34.
Salienta a complexidade da poética de Luís Valle, que demanda do lector un alto grao de
complicidade e unha atención excelsa cara o que se di e como se di, pero tamén o que se
cala e o que se entrevé. Ademais, comenta que o poemario nace da experiencia dolorosa
que foi para o poeta a longa e agónica doenza do pai que rematou co seu pasamento.
- Román Raña, “Dun lacerado interior”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Libros”/ La
Opinión, “Saberes”, “Letras galegas”, 2 decembro 2017, p. 10.
Comeza resaltando que, da poética de Luís Valle, dende o seu poemario Fedor “o
inquietante contraste entre a feitura do poema (breve como lacónica elexía), a dicción en
que o eu poético se expresa” e “a nota discordante, o desasosego, o profundo malestar, a
desazón”. A seguir céntrase neste poemario, do que destaca que o poeta “quebra o verso
polo lado da desesperación, o que xera un discurso case alucinatorio, que exhala
sufrimento” e que, en conxunto, Para que eu beba “está cheo desas delicadas mostras de
veneración e de memoria rota”, coas que se edifica “un urdime metafísico”. Finaliza
afirmando que “a angustia brota da certeza de que o noso destino é a morte, a poesía
afinca os seus pés na eternidade ilusoria da palabra”, máis ben, “na eternidade ilusionante
da palabra”.

Varela Puñal, Diana, Non, amor, pról. autora, ilust. capa Yolanda Dorda, A Coruña:
Medulia Editorial, col. Poesía, n.º 4, 2017, 56 pp. (ISBN: 978-84-943783-0-0). Contén
CD.
Poemario de Diana Varela Puñal (Ponteceso-A Coruña, 1981) que arrinca cun prólogo da
autora, datado no inverno de 2012 e de marcado carácter metapoético, no que reflexiona
e explica a intención e sentido dos poemas que irán aparecendo, sinalando por exemplo a
importancia da natureza, da morte e do amor na súa creación. Divídese en dúas partes,
nas que os poemas están atravesado pola morte, referencias a elementos naturais e o amor
ligado á escuridade e á violencia. A primeira, “Frémito Aborixe” (pp. 11-37), distínguese
por poemas máis extensos, caso do poema que dá título ao poemario, “O músico voyager”
e “A cabana”. A segunda parte, “Casula resistencia” (pp. 41-56), conten oito poemas,
entre eles “Aves e microclimas”, dedicado a Vicente Araguas, “Viño toro contra as
beatas”, dedicado a Claudio Rodríguez, e “Resistencia aborixe”. No índice non se recolle
o prólogo da autora, só as dúas partes nas que se divide o poemario.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Para morrer, vivir”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 987/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 987, “máis Libros”, 11
xuño 2017, p. 32.
Sitúa o poemario entre o didáctico e o dramático e estrutúrao en dúas partes diferenciadas.
A primeira defínea como “un manual de ausencias e olladas certeiras sobre o drama vital”
e a segunda como unha mestura de referencias variadas. Ademais, destaca o poema final,
intitulado “Resistencia aborixe”, pola crueza tanto no contido coma na forma enunciativa.
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- Armando Requeixo, “Poética descarnada”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.004/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.004, “letras
Atlánticas”, 8 outubro 2017, p. 30.
Despois de facer un pequeno repaso por algunha das creacións previas da autora, destaca
o ton máis dramático da máis recente proposta que se consuma en poemas máis longos,
discursivos e arriscados. Salienta que a estrutura alterna entre versos que recollen os
pensamentos xurdidos da contemplación dunha situación cotiá, e outros que miran o
pasado, a infancia e a mocidade.

Veiga, Abel, Bágoas na brétema, ilust. Ghaleb Jaber Ibrahim, Santiago de Compostela:
Teófilo Ediciones, 2017, 134 pp. (ISBN: 978-84-946383-7-4)
Novo poemario de Abel Veiga, en formato reducido, mais luxoso, de Teófilo Edicións,
con fotografía de portada das Fragas do Eume. O volume ábrese cun limiar de Valentín
García Gómez, Secretario xeral de Política Lingüística, no que fundamentalmente puntea
o paradoxo da súa especialización académica en dereito mercantil e xestión empresarial,
a súa labor como publicista e colaborador xornalístico, (recibindo incluso o premio Puro
Cora) e á vez, a súa recorrencia a unha poesía intensa, que privilexia a subxectividade e
a emoción, e coloca o amor e o transcorrer do tempo como eixos fundamentais. Colócase
a continuación unha dedicatoria mínima, que refire a ausencia paterna e a entrelaza cunha
valoración sobre o tempo. A partir de aquí, sen ningún outro paratexto presentador ou
compilador (sen nota biográfica, resumo, nin índice diferenciado), o volume disponse en
dúas partes, acompañadas por unha trintena de ilustracions esquemáticas, de trazo fluído.
A primeira das partes, “Sonetos do onte e do hoxe”, ofrece ao lectorado sesenta sonetos,
que marcados sempre con lugar e data, describen un arco temporal entre agosto do 2015
e novembro do 2016. Estilisticamente, o autor fai uso de abondas exclamacións,
interrogacións retóricas e figuras de repetición, de imaxinería natural, e de certas escollas
lingüísticas arcaizantes (“i” epentético, hiperenxebrismos, apócopes). A segunda das
partes, “Poemas soltos”, vén de novo precedida por un pórtico mínimo referido á
fugacidade do tempo, e achega vinte composicións de verso breve e inspiración
existencial, nas que a imaxinería natural e a adxectivación continúan a ser protagonistas.
Referencias varias:
- M. García, “Poemas de Abel Veiga e ilustraciones de Ghaleb Jaber Ibrahim”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 30 marzo 2017, p.
L10.
Informa da presentación ese día do poemario, do que refire que o conforman sesenta
sonetos e vinte poemas en verso libre, nos que se aborda “la fugacidad del tiempo y su
relación con el ser humano”, e que se complementan con vinte e oito ilustracións de
Ghaleb Jaber Ibrahim.
- M. García, “Jaber Ibrahim ilustra con momentos emocionales de su vida los versos de
Veiga”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
31 marzo 2017, p. L11.
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Informa da presentación do poemario, precisando os participantes, as temáticas abordadas
nos versos e o representado nas ilustracións.
- Toni Martín, “Ghaleb Jaber ilustra con sus dibujos la poesía del profesor Abel Veiga
Copo”, El Correo Gallego, “Santiago”, 31 marzo 2017, p. 32.
Tras referir a autoría dos poemas e das ilustracións, recolle as temáticas principais e
apunta outras secundarias, caso dos “sentimentos, el sentido de la vida y de la muerte,
siempre con el trasfondo de Galicia”. Informa dos participantes na presentación e detalla
os elementos recollidos nos debuxos, que representan momentos emocionais da vida de
Ghaleb Jaber, quen precisou que son unha “forma de expresión y comunicación que trazo
siguiendo el movimiento automático de mi mano”.

Velasco, Eduard, O filósofo coxo, II Premio de Poesía Xosé María Díaz Castro, ilust.
cuberta María Meijide, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Poesía, n.º 273, 2017, 50
pp. (ISBN: 978-84-945967-5-9). 
Poemario reflexivo e invocativo de Eduard Velasco (Barcelona, 1982), encabezado por
tres citas (unha de Josep María de Sagarra, outra de Charles de Foucauld e a terceira sen
precisar a autoría), que achegan o ton e o enfoque que se aborda nos poemas sen titular.
Neles, o autor estabelece un diálogo e unha reflexión ao público sobre a figura do filósofo
e sobre o seu traballo, propoñendo unhas premisas dende as que valorar o labor do filósofo
no marco de escenas cotiás. Na lapela da capa achégase unha breve sinopse biobliográfica
do poeta e na lapela da contra unha relación doutros poemarios publicados na mesma
colección.

Vilanova, Manuel, A substancia das horas, Vigo: Ir Indo Edicións, 26 setembro 2017,
229 pp. (ISBN: 978-84-7680-732-3).
Poemario intimista, de Manuel Vilanova (Barbantes-Punxín, Ourense, 1944), cuxa
produción se sintetiza na lapela da capa. Dedicado “A Rosa Alonso e a Avelino Muleiro”,
componse de cento oitenta e seis poemas de temática variada, que encomezan cun
dedicado a un parque destacado da cidade das Burgas, o “Xardín do Posío”. A súa
localidade natal de Barbantes e a comarca do Ribeiro subxace en gran parte dos versos,
se ben tamén os sitúa en diferentes espazos de Santiago de Compostela e de Vigo. Pese á
variedade de enfoques dende os que realiza un percorrido vital polo sentir, os poemas
están marcados polo cambio dos estados anímicos segundo cal sexa a hora do día, salienta
neles a melancolía, o proceso creador do poema, a soidade e o amor e o paso do tempo a
través da atención que lles presta a obxectos cotiáns. Destacan as referencias a Deus e a
aspectos relixiosos e intertextualidades con personaxes, obras e autores clásicos, dotados
de gran significación, caso da Ilíada, Venus, Laocoonte, Petrarca, Camões, Centauros,
Aqueronte, Cupido, Ovidio, Leonardo, Dédalo, Céfiros, Hesíodo, Ars Amandi, Plinio,
Isidoro, Orfeo, Teogonía, Pegaso, Pasifae, Minos, Maras, Hermes, Dionisio, entre outros.
Ademais alude a autores galegos caso de Manuel Murguía, Leandro Carré Alvarellos,
Vicente Risco e o P. Eiján, e a aspectos vinculados coa identidade galega, caso das lendas,
as meigas, montes, prazas, o gaiteiro, o demo, as cantigas e as fadas.
Recensións:
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- Vicente Araguas, “Vilanova, intenso”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.012/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.012, “máis
Libros”, 3 decembro 2017. p. 32.
Principia afirmando que este poemario é “pura densidade”, “unha loanza da amizade” e
un “tratado de emocións”. Refire que o autor insire nel “outras señardades e saudades de
parques ourensáns, de campos de Ourense, en puridade a terra vilanovense (Santiago ou
Vigo mais para outros momentos e libros), de maneiras e xeitos relixiosos, de estructuras
sentimentais decididamente abertas e tensas”. Parabeniza os participantes na edición.

Yoldi Sanmartín, Montserrat, Cinsa na boca, A Coruña: Medulia Editorial, col. Poesía,
decembro 2017, 60 pp. (ISBN: 978-84-943783-8-6).
Poemario de Montserrat Yoldi Sanmartín (Monforte de Lemos-Lugo, 1956) que se abre
cunha nota autobiográfica escrita en primeira persoa e cunha linguaxe poética cargada de
metáforas. Os paratextos previos aos poemas preséntanse na forma de dúas citas do
filósofo, sociólogo, psicanalista e crítico cultural esloveno Slavoj Zizek e outra de Uxío
Novoneyra, ambas as dúas facendo referencia aos conflitos bélicos e á inmensa cantidade
de inocentes mortos que se derivan deles. Ademais, inclúe a dedicatoria “A meu irmán
Pelayo, que sempre leva no peto un sorriso e un libro contra os meus días de néboa” e un
pequeno fragmento illado dos demais que versa “Pasar a vida / co sabor da cinsa na boca
/ co sabor da impotencia / co sabor da derrota”, que adianta a morte e a desolación como
temáticas dos poemas. Os vinte e oito poemas divídense en tres grupos, segundo un
criterio (non especificado) referido ao tipo de violencia exercida, as vítimas, o contexto
do seu pasamento, a orixe do mal e a busca da paz: a violencia machista e a morte de
mulleres (casos dos poemas “Club”, “Narrador omnisciente”, “Medusa revisitada”, “A
verdade”, e “Ablación”); a guerra e as súas vítimas, soldados, vencidos e vencedores,
inocentes, refuxiados... (a través dos poemas “Colirio”, “Ritual”, “Inventario cromático”,
“Desaparición”, “Moedas”, “Biblioteca”, “Temporal”, “Rostros”, “Sátrapas. Carta aberta
a Kavafis”, “Mil catrocentos gramos”, “Contra o poder”, “Dignidade”, “Ajmatova” e
“Refuxiados”); e, finalmente, un grupo final de temática variada que mestura a reflexión
sobre a natureza do mal, a busca de esperanza e o poder catártico da palabra (onde se
atopa “Como falar...”, “Escribir para non ouvir o silencio”, “Gramática”, “Preguntar para
Vitrubio”, “A casa común”, “`Variacións”, “Levo unha liña de sombra”, “Cinsa” e
“Dervixe”).

Xestoso, Manuel, As ruínas de Europa, Vigo: Editorial Galaxia, col. Dombate, n.º 69,
xuño 2017, 88 pp. (ISBN: 978-84-9151-060-4).
Primeiro poemario de Manuel Xestoso (Santa Cruz de Tenerife, 1966) que principia
cunha cita de Heiner Müller “... ás miñas costas as ruínas de Europa”, idea que servirá de
fío condutor dos diferentes poemas. Divídese en tres seccións intituladas “O camiño está
cuberto de neve”, “Átomos de ámbar” e “A primavera chegou durante a noite”,
diferenciadas temática e formalmente. Na primeira, a máis extensa, a voz poética oscila
entre un “eu” que dialoga e un “nós” que enuncia; e ofrécese un percorrido por unha
Europa pretérita que se concreta materialmente no emprego doutras linguas ao longo do
conxunto de poemas como son inglés, alemán, francés, grego e latín. Secasí, os poemas
145

tamén poñen énfase na dimensión histórica do mesmo continente e dos acontecementos
formantes da súa historia. A segunda sección, moito máis sintética e abstracta, muda o
foco expresivo do antedito contexto histórico xeográfico cara ao suxeito individual; e os
poemas presentan un cómputo silábico menor asemade que un número máis reducido de
versos. Na derradeira sección do poemario a dimensión formal aproxímase á plasmada na
primeira, non obstante, atópanse moitas menos referencias toponímicas ou onomásticas
que remitan a personaxes ou acaecementos históricos.
Recensións:
- Vanesa Sotelo, “Compendiar o tempo entre regra e excepción ”, Grial. Revista Galega
de Cultura, n.º 215, xullo, agosto, setembro, 2017, p. 98-99.
Pártese do concepto de ruína para chegar ao libro de Xestoso como un periplo invernal
que compendia o tempo e atravesa a historia e a paisaxe dun territorio a través de versos.
Saliéntase o equilibrio entre o real e o vivido que o autor crea nos poemas así como o
impacto dos textos no lector.
- Román Raña, “Poesía densa”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 642, “Libros”, 19
outubro 2017, p. VI/La Opinión, “Saberes”, n.º 589, “Letras galegas”, 21 outubro 2017,
p. 10.
Salienta a obra como unha mestura idónea entre a profundidade e dificultade da escritura
poética elaborada e a creación de versos accesíbeis e rechamantes a través de multitude
de xogos literarios e unha dose alta de ironía que precisa da indagación das pistas
propostas para a súa correcta interpretación. Apunta que se trata dunha poesía densa,
sólida e, en ocasións, dun “hermetismo macizo”, que usa a ironía e o xogo literario con
chiscadelas e homenaxes a autores como Walter Benjamin, Bertold Brecht ou Paul Celan
e que “pesa na alma” porque transmite horror e “pola espesura dos recursos que emprega”.
Comenta que o título suxire a obra de W. G. Sebald e que para agudizar a sensación de
estrañeza cosmopolita e de desasosego emprega versos en distintos idiomas. Indica que
os primeiros poemas camiñan pola narratividade de estampas inquietantes, recreacións
cinematográficas, fermosos apotegmas, ironías tráxicas, fulgor lírico e o doloroso
sarcasmo. Por último, fala de que na última parte o lirismo é máis puro e cita a
composición “Teorema”.

Xubín, Isaac, A cadencia da fractura, Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Poesía, n.º 51, maio 2017, 64 pp. (ISBN: 978-84-9121221-8).
Poemario do poeta e tradutor Isaac Xubín (A Coruña, 1978) que ve a luz tras ser
galardoado na quinta edición do Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey, cun xurado
presidido por Luis Cochón e composto por Mario Regueira, Mercedes Queixas, Eli Ríos,
Armando Requeixo e Carmen Carreiro. Tematicamente, a pedra angular do libro pode ser
a identidade, unha identidade ligada á hibridez e á autoanálise, así como á consciencia do
corpo en movemento, ou do corpo a pronunciar outras linguas, desde a cita inicial de
Andrew McMillan. Mestúrase ton épico e lírico, e salienta a fluidez dos poemas, nun
poemario marcado polos nomes de ríos de múltiplas latitudes. Con respecto ao autor,
especialmente destacábel resulta o mantemento dunha liña coherente, no narrativo e no
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poético, que remite en última instancia ao macrotexto ferriniano e a algúns dos seus
camiños: a consciencia dos límites, o territorio ou a identidade. Acompañan a obra poética
algúns debuxos do autor, de estilo pretendidamente naíf e infantil, nunha posíbel remisión
a algúns dos eixos clave do libro.
Recensións:
- Ramón Rozas, “No remate da tinta”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 79, 30 abril 2017, p. 6.
Principia afirmando que este poemario constitúe “un percorrido polo cerimonial da vida,
dende o que achegarse a novas realidades, a novos corpos, a novas necesidades” e
resaltando que está “inxerido de referencias a autores das máis diversas linguas”. Destaca
a “fonda mestría” deste autor, de quen resalta os galardóns merecidos e o feito de que
transite por “diferentes territorios” literarios “cun alto nivel de esixencia”. Reivindica o
retorno dos lectores á poesía porque contén “sabores, tensións, olfactos que nos falan,
certamente da nosa esencia” e finaliza resaltando que este autor consegue neste poemario
suturar a ferida íntima do ser “dende a diversidade da acción terapéutica da palabra”.
- Román Raña, “No interior da noite”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 630, “Libros”,
8 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 582, “Letras galegas”, 10 xuño 2017, p.
10.
Encomeza rememorando os galardóns merecidos polo autor e destacando “a dimensión
ética e o percurso estético” reflectidas no poemario. Incide que dende o comezo d’A
cadencia da fractura se observa que se trata dunha “poesía densa, de espeso desenrolo”
e que se convida á reflexión dende aforismos. Destaca que aborda a submisión e a
devastación do pobo, a convivencia da “ansia da liberdade coa ignominia” e as
“referencias a mitoloxías de varias latitudes”.
- Armando Requeixo, “O código Xubín”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.014/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.014, “letras
Atlánticas”, 17 decembro 2017, p. 30.
Salienta a versatilidade como unha das características definitorias da escrita de Xubín,
quen vén de publicar un libro de poemas que mereceu o premio de Poesía Manuel Lueiro
Rey. Afirma que esta publicación crea consciencia da necesidade de loita e aborrece a
submisión, botando man da reflexión do paso do tempo, da escrita en si mesma, do
xenérico e o relacional e, sobre todo, do concepto de estranxeiría, ademais da referencia
a moitos autores do ámbito europeo en xeral.
Referencias varias:
- Noelia Gómez, “A cadencia da fractura”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 4 maio 2017,
p. 3.
Presenta o novo poemario de Xubín coa recolleita dalgúns dos versos e a mención ao V
Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey que acadou. Tamén fala brevemente da utilización
da experiencia como base para a creación e o acompañamento visual do escrito.
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- Cuca M. Gómez, “Ya están aquí las cenas de Navidad”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 15 decembro 2017, pp. 70-71.
Informa da presentación do poemario na pontevedresa libraría Paz e destaca que mereceu
o premio Lueiro Rey 2017.

VV. AA., Latexo Beat, Vigo: Editorial Galaxia, col. Dombate, n.º 70, outubro 2017, 156
pp. (ISBN: 978-84-9151-075-8).
Volume colectivo que recolle as actividades poéticas de autores participantes no Festival
Kerouac, celebrado en Vigo; composicións que son mostras de poesía de vangarda neste
século amosando un continuado inconformismo e modernidade. Inclúense poemas de
varios autores en inglés, portugués, galego e castelán. En total son sesenta e cinco
composicións de diferentes artistas e escritores, comezando por Olga Camaselle (“O mar
levado”), Alberto Bernedo (“Amar”), Asraa Azzam (“Now to the light”), Antonio García
Teijeiro (“Ollos”), Paw (“Beehive”), Brais Nogueira (“Segunda etapa azul”), Carmen
Quinteiro (“Coordenada”), Clara Gayo (“A mala vida”), Cynthia Menéndez (“Amarte”),
Daniel Orviz (“La plaga galáctica”), David Casal (“Compostela quérote”), David Sarrión
(“Penicilina para amantes”), David Trashumante (“Vacío”), Desiree García (“En pé,
irmás”), Elisabeth Oliveira (“Tormenta”), Xurxo Nóvoa (“Electroplasma”), Felipe Zapico
(“Ramplón World”), Fernando Bazán (“Hiena”), Germán Son, Graciela Baquero
(“Bailando con todas mis cojeras”), Xurxo Nóvoa (“Guillerme e Bastardo”), Guy Bobillo
(“Malabarismo atómico”), Ibán Marciano (“Los vientos de Santa Ana”), Irea Vecino
Lamas (“Carne de mujer”), Iria Pinheiro, Iván Rodríguez Faba, Jackson (“Untitled”),
Javier Entonado (“Los designios de Dios no tienen valencia”), Javier Gallego
(“Nosotros”), J. C. Jerónimo (“Para que possamos ser”), Juan Carballo (“Moleskine”),
Laura Martínez (“El edificio de las doscientas cincuenta y nueve plantas”), Lois Blanco
(“Vento nº 4”), Lupita Hard, Malvares de Moscoso (“Luminárias”), Manuel Janeiro
(“Vivíamos en el tacto frío de las fotografías hasta que pasó de largo el tiempo de los
besos”), Marcos de la Fuente (“Quizá las cuerdas”), María Villar Portas (“Imaxe”),
Marisol Gándara (“Mais turbémonos”), Melhinda H., Miguel Ángel Alonso Diz, Mónica
Caldeiro (“Título (sin título)”), Nikhil Melnechuk (“A distance”), Nilson Muniz (“Língua
lusa”), Noelia Toledano (“Aunque el viento deje de silbar”), Olaia Pazos (“Tan como”),
Pablo Carrera (“¿Qué faría Kerouac?”), Patricia Meira, Patricia Sánchez Abeal (“E se
malia todo”), Patty de Frutos, Paula González Álvarez, Raquel Pazos (“O perdido”),
Rubén de Marina (“Blablacar”), Ruth Oliveira (“Orixe”), Samuel L. París, Sara Évora
Ferreira (“Rasgou-se a aurora, amou-se agora”), Sergio Escribano (“Poema recuperado
59”), Sheila Blanco, Sofía Fernández Cidrás (“256”), Steven T. Licardi, Tamara Andrés
(“Nubes sobre nós”), Thomas Dylan Harris (“As rúas dos nosos pais”), Wladimir
Dragossan (“El nuevo Zaratustra”), Yago Guirado (“Poema”) e finaliza con Yolanda
Rodríguez Anievas. Na ampla variedade de autores e poemas, destacan temas recorrentes
na poesía moderna como o inconformismo dos xoves ante a sociedade, a rebeldía e a
independencia, o amor metafísico, melancolía e soños rotos, o fracaso en todos os ámbitos
da vida, a incomprensión hacia a propia identidade dos seres humanos, e a fugacidade do
tempo.
Recensións:
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- Román Raña, “Na arquitectura das emocións”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
650, “Libros”, 14 decembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 597, “Letras
galegas”, 16 decembro 2017, p. 10.
Indica que este volume poético colectivo acolle poemas de colaboradores que “pretenden
aproximarse ao feito poético a través dos textos, aínda que haxa colaboradores que os
escriban como parte de performances, de letras de cancións ou de instalacións”, todos
eles no marco do Festival Kerouac, do que precisa o organizador e os patrocinadores.
Propón que o lectorado reflexione sobre o número de poemas en castelán, que supera á
“suma de galego, inglés e portugués” e sobre a denominación do Festival, en referencia
ao escritor homónimo “consagraqdo polos mass media como un ícono de rebeldía social
e vangardista estético”, aseveracións que, afirma, “a día de hoxe, resultan máis que
discutíbeis”, ao fío das palabras de Hilario J. Rodríguez en Gracias por no ir al cine
respecto aos beatniks: “algo así resulta bastante chocante cuando uno se refiere a
individuos que se caracterizaron más por sus actitudes infantiles y narcisismo que por sus
planteamientos ideológicos o teóricos”. Destaca que o volume resulta “desigual en
calidades e rexistros, desigual en xéneros e números, como vimos” e que só o une “o
anseio de elaborar unha arquitectura persoal das emocións, que é a base de toda poesía”.
Sinala que este volume híbrido mostra “situacións, vicios, actos de nostalaxia” e “unha
linguaxe xestual tras das palabras” e, no caso dos poemas dos máis novos, “un incipiente
desexo de revolta e de denuncia”.
Referencias varias:
- M. N., “The Haiku Guys refuerza el puente poético de Vigo con Nueva York”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 5 outubro 2017, p. 11.
Sinala que os poetas Lisa Markuson e Parker Voss, compoñentes de The Haiku Guys, son
os invitados ao festival Kerouac de Vigo. Informa que a mostra comezará coa
presentación do libro Latexo Beat.
- Ana Baena, “O Kerouac dá o salto ao papel cun primeiro libro”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 10 outubro 2017, p. 10.
Informa da primeira publicación derivada da celebración do festival de poesía Kerouac
baixo o título Latexo Beat e comenta a variedade de autores e linguas que se utilizaron na
construción da obra. Ademais, tamén se chama a atención sobre a próxima edición do
festival.
- R. L., “El VII Festival Kerouac muestra el ‘latido poético’ de Vigo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 17 outubro 2017, p. 48.
Informa da presentación do Festival, coa participación dos organizadores do Festival e de
Francisco Castro, quen presentou Latexo Beat, “una antología de los poemas de 65 autores
que han ido pasando por el festival en las seis primeras ediciones”.
- Mar Mato, “Versos de salitre en la ría con Kerouac”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20
outubro 2017, p. 48.
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Dá conta da celebración do Festival de Poesía Kerouac en Vigo, o día anterior, coa
participación de autores galegos e foráneos. Explica que a iniciativa “Poetry on board,
Poesía a bordo” estivo comandada por tres mulleres, Lisa Markuson, Mónica Caldeiro e
Cynthia Menéndez, ás que acompañou na presentación e peche Marcos de la Fuente.
Reproduce as impresións das tres mulleres citadas e dalgúns viaxeiros sobre esta
iniciativa poética. Refire que, no marco do Festival, presentouse o poemario Latexo beat.
Remata precisando recitais poéticos celebrados o día anterior e os próximos días e a
páxina en liña do Festival.
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II. 2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Pérez Barreiro-Nolla, Fernando, Poemas do carricanto, ed. Armando Requeixo, epílogo
Xosé Luís Méndez Ferrín, ilust. capa Manuel Fernández Gasalla, A Coruña: Edicións
Espiral Maior, col. Opera Omnia, 12 xullo 2017, 127 pp. (ISBN: 978-84-945967-6-6).
Recompilación da poesía galega de Fernando Pérez-Barreiro Nolla (Ferrol-A Coruña,
1931-Lancaster-Gran Bretaña, 2010), inédita na práctica totalidade. Ábrese cun amplo
“estudo introdutorio” (pp. [9]-52) do editor, Armando Requeixo, quen informa do
contexto biográfico, literario e estético no que estes poemas foron concibidos. Repasa en
primeiro lugar a vida do autor, facendo especial fincapé naqueles fitos que o vincularon
e afirmaron como escritor. Nun segundo momento, dá noticia das súas contribucións
bibliográficas e, logo, traza unha posíbel poética. Finalmente, analiza a súa produción
lírica, que caracteriza temática e estilisticamente. A seguir reprodúcense os case corenta
poemas de Fernando Pérez-Barreiro Nolla, agrupados en tres grandes bloques, onde se
reproducen fotografías inéditas ao comezo de cada bloque: “Vento do Oeste”, poemas con
data concreta e priman os poemas sen intitular; “Desde Albión para Galiza”, cinco poemas
encabezados polo intitulado “Música breve a Margarita Ledo”; e “Poemas do carricanto”,
con dous subapartados: “Epístolas e outros versos” e “Poemas do carricanto”, dedicado
“Á memoria da Pena do Cortello [...]”. A recompilación compleméntase co epílogo “Non
Saudade” (pp. 125-127), asinado por Xosé Luís Méndez Ferrín e datado en Vilanova dos
Infantes en outono de 2016. Nel rememora un grupo de autores pertencentes á mesma
xeración e enumera o que sente por “esta colleita poética”: emoción, intertextualidade
con Ducia e pique de fábulas de seu pai; “sátira misteriosa que sabemos ben contundente
e administrada”, “a incomodidade”, “a lealdade á patria atávica” e “o amor a Teresa, á
vida, ao mundo”.
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II. 3. ANTOLOXÍAS
Alonso Montero, Xesús, Versos dun fistor republicano, marxista, ateo e un pouco
epicúreo (Antoloxía: 1963-2016), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, febreiro 2017, 179
pp. (ISBN: 978-84-9121-151-8).
Nova e ampla recompilación poética do catedrático e ensaísta Xesús Alonso Montero
(Vigo, 1928). Como é habitual neste autor, os paratextos que cinguen o corpo textual
resultan de extrema relevancia para contextualizar a escrita e as escollas estilísticas, os
compañeiros de escrita e mesmo os tempos do volume. A dedicatoria inicial, asinada en
outubro de 2016 en Vigo, distingue compañeiros entregados á causa comunista e a toda
causa comunal, e celebra o merlo da República e do Socialismo. Atópase a continuación
un “Prólogo non innecesario: algo sobre a poética dos fistores” seguido dun pequeno
“Post scriptum”, onde se revisa a historia lexicográfica do termo e se debuxa a figura
deses “poetas populares”, habitualmente iletrados ou mesmo analfabetos, cuxas
composicións reflicten adoito concepcións subalternas, rurais e comprometidas co seu
mundo inmediato, e que o autor recoñece como a súa primeira universidade literaria,
asentada nas lareiras e tabernas do Ribeiro. O corpo do volume subdivídese en dez partes
de desigual extensión, que procuran organizar as composicións tematicamente. Deste
modo, a primeira delas resulta unha “<Execratio> contra dous asasinos: Franco, de Julián
Grimau (1963), e Mario Terán, de Ernesto Che Guevara (1967)”; a segunda enfócase á
corrupción, o capitalismo e a institución bancaria; a terceira atende á sociolingüística; a
cuarta, ao compromiso cívico da poesía; a quinta, sexta e sétima homenaxean o ideal da
Revolución e a diferentes figuras republicanas, seguidas de cántigas republicanas “ó xeito
popular”; a oitava constitúena “Romances do Dezaseis de Febreiro de 1936”; a novena, a
lectura sociolóxica dalgúns textos canónicos, como “Castellanos de Castilla”; a décima,
máis festiva, destínase ao amor, o viño, ou a rexouba. Máis alá da riqueza de formulacións
poéticas observábel e do trenzado de referentes, capaz de levar o lectorado das
composicións medievais a unha versión de “A xusticia pola man” en clave de romance de
cego bolxevique ou á expresión dos celanoveses Curros Enríquez e Celso Emilio Ferreiro,
no volume comparecen catástrofes (Prestige) e homenaxes múltiplas, ora ás cento dez
palabras máis fermosas do idioma ora a persoeiros e artistas da historia galega
contemporánea (de Enrique Líster a Mini e Mero). Péchase o volume cunha “Noticia
breve da obra en verso de Xesús Alonso Montero”, que non só estea a súa produción
poética, senón que posibilita trazar múltiplas conexións entre certas escollas estilísticas
do volume presente e exploracións literarias por el efectuadas en décadas pasadas.
Recensións:
- Xosé María Dobarro, “Versos necesarios”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”,
26 marzo 2017, p. 16.
Comenta a inclusión do poema de Xesús Alonso Montero, gañador dun accésit no
concurso poético do 1993 convocado pola celebración do ano Santo, na recente
publicación desta antoloxía. Salienta a calidade dos versos polos cales transitan altos
poetas como Federico García Lorca ou Roberto Blanco Torres, e persoas destacadas como
Che Guevara, Antonio Machado, o labrego Mateo etc.
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- Arcadio López-Casanova, “Alonso Montero e a palabra poética contestataria”, Grial.
Revista Galega de Cultura, n.º 214, abril, maio, xuño, 2017, pp. 75-77.
Indícase que o volume recolle unha ampla e representativa selección da obra poética de
Alonso Montero durante os últimos cincuenta anos de creación. Destácase a articulación
desta antoloxía en dez apartados de carácter diferente mencionando algúns deles como o
primeiro en relación formularia apertura/peche, o eixo conxunto V-VI en referencia á
gratitude aos amigos, ou os textos cun carácter máis sociolingüístico cara ao final da
antoloxía. Saliéntase a eficacia dos poemas como mensaxe, así como os rexistros e tons
que o autor usa neles para acadar unha plenitude formal e temática.
- Ramón Nicolás, “Un chapuzón no océano literario de Alonso Montero”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En galego”, 5 maio 2017, p. 8.
Destaca que se trata de “composicións agarimadas e tratadas con moito enxeño” e que
ademais recolle “formulacións poéticas” moi diversas. Incide en que presenta a “dobre
virtude que é percibir e denunciar as inxustizas sociais”. Remata cualificando a Xesús
Alonso Montero como “unha voz lírica singular que constrúe á mantenta unha cartografía
persoal inimitable”.
- Román Raña, “Vindicación e memoria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 626,
“Libros”, 11 maio 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 579, “Letras galegas”, 20 maio
2017, p. 10.
Comeza incidindo no “lugar secundario” que ocupa a poesía dentro da “vasta produción”
deste autor, de quen enumera escritores que abordou nos seus estudos. Resalta que esta
antoloxía presenta dúas tendencias: “o carácter recreativo e a invectiva satírica” e explica
o significado do termo “fistor”. Incide en que Alonso Montero fai uso da “violencia
verbal” como “acto de resistencia” contra o fascismo e contra a “abominábel satrapía de
homicidas, sicarios, torturadores”. Remata salienta a “Oda a centro dez palabras fermosas
do idioma galego”.
Referencias varias:
- Ana G. Liste, “Xesús Alonso Montero presenta o seu ʻautorretrato poéticoʼ en Vigo”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 7 marzo 2017, p. 35.
Recolle palabras do autor e do editor Manuel Bragado durante a presentación do poemario
de Xesús Alonso Montero. Nelas, o autor explica que foi docente de literatura e que crea
poemas “a partir de textos concretos sempre cunha determinada intención, amolar ao
capitalismo”, mentres Manuel Bragado precisa que se trata dun “autorretrato desde unha
perspectiva ética e estética”.
- Fernando Franco, “El Libro das Abandonadas”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 7
marzo 2017, p. 9.
Alude a este último poemario de Xesús Alonso Montero, un dos participantes na
presentación que terá lugar ese mesmo día do poemario Libro das abandonadas, de Xosé
Luís Franco Grande. Resalta a escolla do título e que o autor lle adiantou os poemas “a
lomos férreos de un tren”.
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Bárez, Rafael, Poemas del diez de marzo, eds. Xesús Alonso Montero, Toya Fernández e
Manuel Rivas, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, 2017, 160 pp. (ISBN: 97884-16460-16-8).
Recompilación dos poemas escritos por Rafael Bárez (Cambre-A Coruña, 1945-A
Coruña, 1996) durante o seu período de encarcelamento no cárcere da Coruña. Foi a súa
muller, Toya Fernández, quen atopou o libro nun esquecido caixón e que datan dos meses
que seguen ao dez de marzo de 1972. A obra divídese en oito apartados sendo o primeiro:
“Nota editorial” (p. 9), a cargo dos editores do volume, no que afirma que se contou coa
colaboración de varios amigos do escritor, que financiaron a edición e a quen vai
destinado. No segundo apartado, “Cronología biográfica” (pp. 12-21), José Gómez Alén
dá conta do percorrido vital do autor, destacando os feitos que o levaron ao seu arresto e
estadía en prisión. No terceiro, “Para leer estos poemas carcelarios de Rafael Bárez” (pp.
25-35), Xesús Alonso Montero amosa o contexto histórico e social no que desenvolveu o
escritor a súa práctica literaria. No cuarto, “Vir e rexistrádeme: Levo un arsenal de
poemas” (pp. 38-47), Manuel Rivas resalta a importancia destas composicións por seren
froito dun rescate, por seren un símbolo de liberdade concibidos nun lugar onde ese
sentimento non existe. No quinto, “Mis recuerdos de Rafael Bárez” (pp. 50-67), Vicente
Álvarez Areces repasa os momentos vividos co seu amigo, inclusive a estadía de ambos
na mesma cela da penitenciaría. No sexto, “No cárcere” (pp. 70-71), o Proxecto Cárcere
e Memoria do Cárcere analiza o labor destas institucións no traballo para garantir a
seguridade e o civismo na prisión. No séptimo, “Tábula gratulatoria” (pp. 74-78),
aparecen os amigos e colaboradores que sufragaron os custos da publicación. No último
apartado (pp. 81-158), reprodúcense os poemas de Rafael Bárez, transcritos como os
orixinais escaneados. Neles aborda, como temas principais, a liña común do encerro, a
ansia de liberdade e a prisión física como prisión tamén da alma humana. Como temas
secundarios destaca a morte, a sensación de opresión, o retrato da vida carcelaria, a
bandeira de España como símbolo de morte cuberta do sangue dos inocentes asasinados
polo réxime, a censura do franquismo, as armas, os amigos asasinados aos que lle dedica
varias composicións, as mensaxes subliminais nas que denuncia o maltrato que sufre no
cárcere, o existencialismo, a melancolía, a dor ou os pesadelos. As composicións
compleméntanse con ilustracións escaneadas do orixinal.
Recensións:
- Laura Caveiro, “De afouteza e de amicitia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 645,
“Libros”, 9 novembro 2017, p. VI/La Opinión, “Saberes”, n.º 592, “Letras galegas”, 11
novembro 2017, p. 10.
Comenta a edición facsímile dos poemas que o avogado laboralista Rafael Bárez escribiu
no cárcere polo conflito social da Bazán e apunta distintos datos biográficos e históricos.
Indica que Alonso Montero “examina a unidade temática e emocional” e que Manuel
Rivas “escarva nos alicerces do compromiso de Bárez”.
Referencias varias:
- A. M., “Poemas do 10 de marzoʼ, a homenaxe a Rafael Bárez”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 7 marzo 2017, p. 35.
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Dá conta da celebración dun acto no Teatro Rosalía de Castro da Coruña en homenaxe a
Rafael Bárez Vázquez por mor da publicación dun libro de poemas inédito.
- Xosé Manuel Pereiro, “Rafael Bárez”, La Opinión, “Si home si”, 11 marzo 2017, p. 2.
Inicia coa referencia ao acto que homenaxea ao poeta Rafael Bárez Vázquez, para
continuar con un repaso da súa traxectoria profesional como concelleiro e a estadía no
cárcere que posibilitou a creación dos poemas inéditos que acaban de publicarse.
- Lino Braxe, “Los poemas del diez de Marzo de Rafael Bárez”, La Opinión, “Opinión”,
13 marzo 2017, p. 13.
Recolle o primeiro poema do libro de poemas inédito e dá conta das persoas que
participaron na homenaxe ao autor.
- Xesús Alonso Montero, “Decencia e intelixencia: homenaxe”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Beatus qui legit”, 17 marzo 2017, p. 15.
Destaca a boa acollida entre o público da homenaxe e acto de presentación de Poemas do
dez de marzo, destacando o traxecto vital e profesional vencellado á política do autor e
como foi o descubrimento do poemario inédito.
- Montse García, “Regueifas, coloquios y presentaciones en la Selic”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras”, 8 xuño 2017, p.
L10.
Alude, entre as actividades que se desenvolven durante a Semana do Libro de
Compostela, á presentación deste poemario póstumo, do que indica que o autor o escrito
en prisión, “tras los sucesos del 10 de marzo de 1972 en Ferrol”.

Ferreiro, Manuel, Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía
pondaliana, capa Xosé Bieito Arias Freixedo, apéndice cartográfico Rocío Romar Roel e
Faustino Gómez Blanco, A Coruña: Deputación da Coruña, 2017, 191 pp. (ISBN: 97884-9812-295-4). 
Escolma poética realizada por Manuel Ferreiro para conmemorar o centenario da morte
de Eduardo Pondal (Ponteceso-A Coruña, 1835-A Coruña, 1917). Tras os limiares
institucionais do Presidente e da Vicepresidenta da Deputación da Coruña, acóllese o
estudo “Terra e Poesía: o mapa pondaliano” (pp. [9]-23), no que se sintetiza a vinculación
de Eduardo Pondal co territorio no que naceu e residiu e se establece un mapa poéticosimbólico e despois se explica a organización da antoloxía, os criterios de edición, as
notas aos textos e o índice de topónimos e o apéndice cartográfico. A seguir reprodúcese
a escolma de oitenta e catro poemas, que se estrutura en cinco bloques: a primeira, a máis
extensa, intitulada “I. Na nativa terra propia: o espazo xeográfico”, que se subdivide en
cinco partes (Lugares, caros lugares; Os ríos da miña terra; Da patria os altos montes; A
nativa e cara costa; e Indo polo camiño); a segunda, “II. Vellos dolmens e castros
verdexantes: o espazo monumental”; a terceira, “III. Non lonxe de ti repousan: os
topónimos personificados”; a cuarta, “IV. En terras non distantes: os arredores”; e a
quinta, “V. Non é vila nin lugar: as cidades”, que se subdivide en función das cidades de
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Santiago de Compostela e A Coruña. De cada poema aclárase, en notas a rodapé, a edición
orixinal do poema e a toponimia mencionada. A escolma compleméntase cun “Índice de
topónimos” (pp. 181-186) e coa “Bibliografía citada” (pp. 187-188).
Referencias varias:
- J. M. R., “Antoloxía xeográfica da poesía de Eduardo Pondal”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 17 xuño 2017, p. 35.
Principia enumerando os participantes na presentación do poemario, e a seguir recolle
palabras do autor nas que matiza que nos poemas “Pondal fai presente o seu territorio,
nomeando os topónimos de ríos, montes e outros espazos e destacando o patrimonio”.

Monteagudo, Henrique (ed.), Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos, A Coruña:
Fundación Barrié/ Real Academia Galega, col. Clásicos da Academia, 2017, 228 pp.
(ISBN: 978-84-9752-154-3).
Edición dos autógrafos poéticos de Rosalía de Castro a cargo do investigador Henrique
Monteagudo. Como corresponde a un traballo deste teor académico, o volume ábrese coas
“Abreviaturas” e un “Estudo introdutorio”. O autor comeza citando a discutíbel escena
da morte inminente de Rosalía, cando ordena ás súas fillas que destrúan os orixinais da
súa obra literaria, e continúa expresando o propósito do volume: ofrecer a colleita dos
autógrafos que sobreviviron á suposta fogueira e a posteriores desfeitas, conseguidos en
arquivos públicos e fondos particulares, ou nun acceso por reprodución de imaxe. Así,
ofrécese a imaxe e transcrición dos autógrafos de carácter poético da autora. No texto
inicial, datado no remate do estío de 2016, valórase tamén a determinación do corpus de
autógrafos, segundo os tipos de letra; repásanse algúns aspectos da presente edición e
lístanse os agradecementos. A continuación sitúase o “Inventario dos autógrafos:
Arquivos, manuscritos, textos”, organizados segundo cinco fontes fundamentais: o
“Arquivo Municipal da Coruña” canda a descrición do material que nel se conserva, o
“Arquivo da Deputación da Coruña”, o “Arquivo da Real Academia Galega”, os
“Autógrafos reproducidos en foto por Mary Pierre Tirrell” e “Outras fontes: Francisco
Vázquez, Fundación Penzol, Fundación Rosalía de Castro, Juan Naya”. Ofrécese a
continuación unha bibliografía da autora estruturada temporalmente, que diferencia entre
edicións temperás, remisións ás primeiras edicións e reproducións facsimilares, e outro
tipo de edicións e referencias. Só a partir de aquí se reproducen os noventa autógrafos, de
desigual extensión, subdivididos segundo o seu carácter e pertenza: a gran maioría, textos
folclóricos transcritos por Rosalía de Castro; algúns testemuños de Cantares gallegos,
Follas novas e composicións relacionadas con En las orillas del Sar, así como algunha
autotradución ao castelán da propia autora. As maiores novidades constitúenas o
manuscrito dun esbozo de libro, Postrimerías (exhumado pola biógrafa María Xesús
Lama), “La hija del mar” (exhumado pola investigadora María do Cebreiro Rábade) e o
poema “Dinche o corazón na man”. Por último, o volume inclúe unha epístola de Manuel
Murguía a Rosalía de Castro, que pode dar luz no estudo das relacións intelectuais entre
ambos, especialmente no referido á xestión das publicacións da poeta.
Referencias varias:
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- Alberto Martínez, “Os manuscritos de Rosalía, recollidos nun volume da RAG”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 15 marzo 2017, p. 34.
Informa da presentación do volume o día anterior e detalla o contido. Reproduce palabras
do presidente da Fundación Barrié, do editor Henrique Monteagudo e de Xesús Alonso
Montero, lamentando que as fillas “destruísen a maior parte dos orixinais” e agardando
que a familia compostelana que posúe “un orixinal inédito de Rosalía, que non son 20 ó
30 versos, probablemente éo libro Historia do meu avó” impida que se perda.
- E. M. P., “Una obra recopila los manuscritos poéticos de Rosalía de Castro”, ABC,
“Galicia”, 15 marzo 2017, p. 63.
Indica que este volume acolle “todos los manuscritos poéticos conocidos hasta la fecha”
da autora padronesa. Reproduce palabras de Xesús Alonso Montero, nas que apunta que
os textos recompilados axudan a “entender mejor algunos de los poemas conocidos”.
Indícase que no volume tamén se reproduce unha carta de Manuel Murguía, datada en
1879 e conservada pola Fundación Barrié, e destaca que na recompilación dos autógrafos
poéticos se fixaron “los trazos de las distintas caligrafías” de Rosalía. Remata informando
que no volume se ofrece o que sobreviviu “a la quema de los originales de su obra literaria,
que ella misma había ordenado poco antes de fallecer en 1885, y a la que se sumó después
la destrucción de las cartas que envió a su marido, Manuel Murguía”.
- Rodri García, “Os 100 folios agochados de Rosalía”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15
marzo 2017, p. 37.
Encomeza reproducindo palabras de Xesús Alonso Montero nas que comenta que sabe da
existencia de “cen ou cento e pico folios” inéditos de Rosalía, en mans de máis dunha
familia de Santiago de Compostela, e que pensa que conforman a obra Historia de mi
abuelo. A seguir recolle as de Henrique Monteaguso precisando quen dera a coñecer tres
anos atrás as tres novidades máis destacadas do volume: María Xesús Lama e María do
Cebreiro. No á parte “Autógrafos de escritora salvados do lume”, destácase que as
creacións recompiladas son “moi importantes para coñecer o proceso de creación e de
difusión da obra de Rosalía” porque se poden observar as correccións e valorar en que
consistiu o labor de Manuel Murguía, se ben aclara que “finalmente, Rosalía non fai caso
xa que, felizmente, tiña o seu propio criterio”. E recolle que Xesús Alonso Montero falara
cun curmán de Rosalía, José de la Hermida e Castro, quen lle anunciara que ía publicar
cartas dela e que non debeu facer “posiblemente por influencia de Murguía”.
- Ruth López, “A Barrié e a RAG publican todos os manuscritos poéticos de Rosalía”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, p. 51/ El Progreso, “Vivir”, “Cultura”,
p. 44, 15 marzo 2017.
Dá conta da rolda de prensa celebrada onte para presentar o volume e dos participantes
nela. Explica a colección na que se insire e reproduce palabras dos participantes, nas que
Henrique Monteagudo refire que a recompilación permite “botar unha ollada sobre os
procesos de creación, edición e difusión da obra poética de Rosalía de Castro, procesos
mal coñecidos e que presentan mo significativos interrogantes, como pode ser o propio
papel de Manuel Murguía”. Incide en que este volume “acomete por primeira vez un
estudo sistemático de todas as mostras escritas que se conservan asinadas ou atribuídas a
Rosalía, fixando os trazos das distintas caligrafías utilizadas pola autora” e detalla os
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arquivos públicos onde se conservan os noventa textos localizados, ademais doutros que
son fondos particulares. Comenta que “os textos son de desigual extensión e carácter”,
detalla de cales poemarios se recolleron testemuños e cita dúas autotraducións ao castelán
de dous poemas de Follas Novas. Resalta como as achegas máis relevantes o poema
“Dinche o corazón na man”, a composición “La hija del mar” e un esbozo dun libro
ignorado, “Postrimerías”. Finaliza referindo que a carta de Manuel Murguía a Rosalía
que se reproduce formaba parte do legado de Víctor Said Armesto.

Nogueira Pereira, María Xesús, 13 Antoloxía da poesía galega próxima/ 13 Antología
de la poesía gallega próxima, limiar da antóloga, Santiago de Compostela / Madrid: Chan
da Pólvora/ Papeles Mínimos, col. Chan da Pólvora/ Papeles Mínimos, n.º 1, 2017, 243
pp. (ISBN: 978-84-945701-7-9).
Antoloxía, en edición bilingüe galego-castelán e ao cargo de María Xesús Nogueira
Pereira (Berres-A Estrada-Pontevedra, 1968), que se coloca no ronsel de accións críticas
e editoriais con inicio no anos 2015 e froitos como No seu despregar (Apiario, 2016),
encargadas de caracterizar a emerxencia dunha nova xeración de poetas no sistema
galego. No limiar da antóloga revísanse algunhas das características da periodización
recente para o caso da poesía galega, expóñense os criterios empregados e algunhas das
plataformas de publicación máis usuais. Sucintamente, a escolla realízase entre voces
poéticas con libro individual “fose cal fose o seu formato e difusión editorial” que
comezasen a publicar “hai pouco máis dunha década”. Insístese na ausencia dunha
estética xeracional con respecto ás antologadas, e sublíñase con respecto á antoloxía o seu
carácter de “mostra de voces representativas”, non de panorámica esgotadora. Ao longo
da antoloxía, e mantendo unha disposición idéntica (foto, nota de presentación en galego
e castelán, poemas en galego e castelán), sucédense as seccións das trece persoas
antologadas, con disímil traxectoria e presenza no panorama poético: Alicia Fernández,
Andrea Nunes Brións, Berta Dávila, Lara Dopazo Ruibal, Oriana Méndez, Celia Parra,
Xabier Xil Xardón, Gonzalo Hermo, Samuel Solleiro, Ismael Ramos, Francisco
Cortegoso, Jesús Castro Yáñez e Antón Blanco. Salientan as tomas de posición
detectábeis nas notas de presentación dos autores (que diferencian “voces referenciais”
nalgúns casos) e a novidade que a antoloxía constitúe en termos de proxecto editorial, coa
simultaneidade na translación a dúas linguas estatais dunha mostra da contemporaneidade
poética galega.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Domingo de playeo y libros”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 26 xuño 2017, p. 54.
Entre outras novas, alude á presentación desta escolma, no marco dun recital poético en
A Ferrería.
- Alexandre Fernández, “Catro poetas pontevedreses, entre as voces escolmadas por Chan
da Pólvora”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 11 agosto 2017, p. 49.
Dá conta da publicación en edición bilingüe galego-castelán desta antoloxía e dalgúns
datos relevantes da obra como o labor de edición de María Xesús Nogueira e a intención
de dar visibilidade a novas voces da poesía en galego que se asentan con forza no
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panorama contemporáneo. Salienta a presenza de catro autores pontevedreses: Francisco
Cortegoso, Lara Dopazo Ruibal, Andrea Nunes e Antón Blanco.
- Pedro Lemos, “Nueva entrega poética de la editora Chan da Pólvora”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 25 agosto 2017, p. 39.
Dá conta da presentación desta antoloxía no contexto da Feira do Libro de Monforte de
Lemos facendo referencia ao momento doce que vive a produción poética en Galicia.

Penim, Carmen (ed.), Herdeiras: muller, memoria, identidade, fotografía Xoán Piñón,
pról. Amalia Bóveda, Vigo: InqueDanzas Sonoras, 2017, 93 pp. (ISBN: 978-84-6974670-7). Inclúe CD e vídeo. 
Volume de autoría colectiva sobre a muller, a memoria histórica e a identidade, editado
por Carmen Penim (Covas-Os Blancos-Ourense). Ábrese coas dedicatorias “Ás mulleres
perdidas no labirinto da historia/ Ás mulleres xeradoras de futuro/ Ás mulleres fortes e
rexas do Couto Mixto, que me ensinaron a forza das miñas pernas, das miñas mans e do
meu corazón./ A todos os homes bos que comparten coas mulleres un camiño cara a
igualdade; en especial, a Maurizio”; cuns versos do poema “A Xusticia pola man” (Follas
Novas,1880), de Rosalía de Castro; cos “Agradecementos” da responsábel da edición,
quen tamén comenta a xénese do volume, e co prólogo institucional “As mulleres
melloradas”, a cargo da vicepresidenta da fundación Alexandre Bóveda e filla deste
escritor, Amalia Bóveda. A seguir, reprodúcense nove poemas, ligados tematicamente á
memoria histórica das mulleres que foron silenciadas, musicados por Carmen Penim e da
autoría da propia Penim, de Helena Villar Janeiro, de Marga do Val, de Eva Veiga, de
Marta Dacosta, de Carmen Blanco e novamente de Penim; e artigos breves sobre a
memoria individual e a memoria colectiva de mulleres silenciadas, aldraxadas ou
asasinadas durante o período fascista; guerrilleiras que loitaron contra o réxime; mestras
que sufriron inxustizas ao ficaren sen moitos dos dereitos gañados na República etc, da
autoría de Luís Bará Torres, Xesús Alonso Montero, Xosé María Álvarez Cáccamo, Xosé
Álvarez Castro, Aurora Marco, Xosé Manuel Cid Fernández, Montse Fajardo, Valentín
García Bóveda, Carmen García-Rodeja Arribí, Xan Leira, Ana Paula Mejuto Soba e
Olivia Rodríguez González, René Pacheco e María Torreos. A escolma compleméntase
co CD dos poemas musicados pola editora e co vídeo dunha curtametraxe, en clave
feminina, intitulada “Bucle”, da autoría de Margarita Ledo Andión.
Referencias varias:
- Elisabet Fernández, “Carmen Penim. ʻAs mestras republicanas de Ourense utilizaban os
métodos máis avanzados”, La Región, “Ourense”, “Personaxe do día”, 28 decembro
2017, p. 6.
Conversa coa compositora Carmen Penim por mor da estrea deste seu libro-CD titulado
Herdeiras (2017), onde responde a distintas preguntas sobre o proceso creativo e fai
referencia a algún dos poemas contidos, en concreto ao escrito por Marga Doval, Eva
Veiga e Aurora Marco, aínda que tamén confirma a presenza de poetas homes.
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Pillado, Francisco e Xavier Seoane (coords.), Os aforismos do riso futurista (Autores
galegos polo aforismo), limiar dos coordinadores, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Libro X, n.º 18, 2017, 154 pp. (ISBN: 978-84-9121-133-4).
Breve escolma de aforismos coordinada por Francisco Pillado Maior (A Coruña, 1941) e
por Xavier Seoane (A Coruña, 1954). Comeza co texto “Primeiro foi o silencio, logo veu
o aforismo”, no que os coordinadores reflexionan sobre o concepto do aforismo e indican
que con el pretenden que quen o lea pase un intre agradábel. A seguir reprodúcense
diferentes textos de concentración expresiva por medio dos que se transmite unha visión
persoal e fragmentaria da experiencia e cunha intención moralizante ou doutrinal que
levan de seu unha reflexión sobre coñecementos esenciais da experiencia ética ou estética.
Así, as autoras e autores galegos que aparecen nesta escolma de aforismos, e por orde
alfabética do primeiro apelido, son: Alfonso Álvarez Cáccamo, Vicente Araguas, Fermín
Bouza, Lino Braxe, Tucho Calvo, Ramón Caride Ogando, Fina Casalderrey, Marta
Dacosta, Lois Diéguez, Estíbaliz Espinosa, F. X. Fernández Naval, Alfredo Ferreiro,
Manuel Forcadela, Xosé Lois García, Xavier Lama, Rafael Lema, Arcadio López
Casanova, Xosé M.ª Monterroso Devesa, Carlos Negro, Alexandre Nerium, Isidro Novo,
Olga Patiño, Ánxeles Penas, Manuel Pereira Valcárcel, Gustavo Pernas, Francisco
Pillado, César Portela, Xavier Queipo, María Xosé Queizán, Xesús Rábade Paredes,
Henrique Rabuñal, Baldo Ramos, Carlos Reigosa, X. H. Rivadulla Corcón, Claudio
Rodríguez Fer, Miguel Sande, Xavier Seoane, Siro López, Nacho Taibo, Dores Tembrás,
Ramiro Torres, Xulio Varcácel, Xosé Vázquez Cereixo, Xosé Vázquez Pintor, Eva Veiga,
Fidel Vidal e mais Helena Villar Janeiro.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Este xénero literario”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 969/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 969, “máis Libros”, 5
febreiro 2017. p. 32.
Destaca a cualidade desta obra centrada en aforismos que encaixa ben cunha corrente
posmoderna pola súa polivalencia e semellanza con outros xéneros como o epigrama o
ferrete ou o haikú. Tamén comenta que aparecen referencias a moitos autores como
Fermín Bouza ou os irmáns Álvarez Cáccamo.
Referencias varias:
- Diego Ameixeiras, “A sabedoría dos aforismos”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Adianto editorial”, 7 abril 2017, p. 18.
Comenta a impresión sobre a obra coordinada por Francisco Pillado e Xavier Seoane, Os
aforismos do riso futurista, n a que pódese encontrar unha gran diversidade de aforismos
de contido poético, filosófico ou humorístico.

Sánchez Fraga, Francisco (ed.), Corrubedo en verso y prosa. La presencia de Corrubedo
en la obra de distintos autores a lo largo del tiempo, A Coruña: Deputación da Coruña,
2017, 163 pp. (ISBN: 978-84-9812-308-1). 

160

Escolma poética, realizada por Francisco Sánchez Fraga, de autores galegos e foráneos
nos que aparece Corrubedo. Tras as presentacións institucionais, acóllese o “Prólogo”
(pp. 13-14), no que se explica o proceso de escolla e se reproducen os agradecementos, e
dous capítulos: un dedicado a “Corrubedo en la literatura” e o segundo a “El autor y su
obra”. A seguir, reprodúcese a escolma poética, na que se ofrecen poemas en galego dos
autores Ramón Cabanillas, Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Valentín Paz Andrade, Xosé
Otero Espasandín, Fermín Bouza Brey, Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Bernardino
Graña, Xosé Antonio Ventoso Mariño, Anxo Rey Ballesteros, Eusebio Lorenzo Baleirón,
Xosé Carlos Caneiro e Antón Riveiro Coello, entre outros. Despois ofrécese un capítulo
dedicado a “Cantigas y Coplas” e outro de “Leyendas”. A escolma compleméntase cunha
“Bibliografía” (pp. 161-162).
Referencias varias:
- S.S, “Multitudinaria presentación de ‘Corrubedo en verso y prosa”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 28 setembro 2017, p. 30.
Dá conta da presentación na Casa do Mar de Corrubedo. Dise que o libro reúne
referencias literarias de corenta autores sobre a devandita parroquia ao longo do tempo.

Uxía, Uxía-o, intr. Olga Novo, Pontevedra: Fundación Uxío Novoneyra, 2017, [65] pp.
(ISBN: 978-84-941161-1-7). Inclúe CD.
Antoloxía composta por un total de dezaseis poemas escritos por Uxío Novoneyra (nome
literario de Eugenio Novo Neira, Parada-Seoane do Courel-Folgoso do Courel, Lugo,
1930-Santiago de Compostela, 1999) e musicados por Uxía (Pontevedra, 1962)
acompañados doutro máis composto pola propia artista destacando a honra que supón
poder darlle vida a través da música aos versos do autor lucense. Principia cun pequeno
comentario introdutorio asinado por Olga Novo onde alaba os dotes da música e destaca
que só unha voz como a de Uxía podería ser a axeitada para a tarefa desenvolta até chegar
a afirmar que “eu sei que Uxío amaría, como eu amo, o cantar do inefable na voz de Uxía”
(p. [1]). Os poemas van numerados e impresos en follas dun tamaño menor que a
encadernación do libro e cun grosor superior cuxo anverso recolle a numeración e no
reverso o propio poema. As demais follas presentan fotografías costumistas de paisaxes
e construcións galegas. Os poemas recollidos son “O aire”, “Namorando”, “Fiandeira”,
“Pensamento”, “Novas verbas de door”, “Ollando a serra calada”, “Cain as follas”,
“Branca, Uxio i Arturo”, “O pouso do tempo”, “Alalá das sombras”, “Paxaros e
paxariños”, “O cuco e o cantar”, “Tesos cumes do Courel”, “Terra moura”, “Alalás
encadeados” e “En Compostela”. Remata o libro cunha extensa lista de agradecementos
da artista a todas as persoas implicadas na realización da obra na súa globalidade.
Referencias varias:
- ECG, “Homenaxe a Novoneyra cun concerto de Uxía no Gaiás”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 29 setembro 2017, p. 19.
Informa da presentación da antoloxía poética, no marco de actividades vinculadas á
exposición “Flor Novoneyra” de Antón Lamazares, cun concerto da autora. Refire o
contido da exposición e datos sobre o lugar e horario do concerto.
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- E. P., “Uxía-O’ mezcla música y poesía en homenaje a Novoneyra”, Faro de Vigo,
“Tv/Espectáculos”, 29 setembro 2017, p. 51.
Dá conta da presentación desta obra multidisciplinar no Museo Centro Gaiás, na sala onde
está a exposición “Flor Novoneyra”, de Antón Lamazares. Explica que as composicións
musicais están baseadas “en poemas y textos seleccionados por su ‘proximidad’ y
‘familiaridad” e tirados na súa maior parte d’Os Eidos. Finaliza reproducindo palabras de
Uxía nas que afirma que “la poesía de Uxío tiene un ritmo interno que la hace muy
adecuada para ser cantada”.
- Tamara Montero, “Uxía ponlle música aos versos de Novoneyra no seu disco ‘Uxía-o”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 setembro 2017, p. 37.
Informa sobre a publicación do novo traballo da autora ademais de afondar sobre o
proceso de elaboración do proxecto, dende a primeira idea ata a súa publicación final. A
autora destaca que os poemas de Novoneyra xa tiñan música, e cita unha frase do poeta:
“a poesía só se separou da música cando se desfixo do canto”.

Valcárcel, Xulio L., Memoria dos días, formas da levidade. Poesía reunida (1979-2017),
ed. e introd. Luciano Rodríguez, imaxe da cuberta Xurxo Gómez-Chao, A Coruña:
Medulia Editorial, col. Poesía, primavera 2017, 553 pp. (ISBN: 978-84-943783-4-8).
Recompilación, a cargo de Luciano Rodríguez (Carracedo-A Veiga de Bolo-Ourense), da
obra poética de Xulio L[ópez] Rodríguez (Romeán-Lugo, 1953) realizada entre 1979 e
2017. Ábrese cunha “Introdución” (pp. 7-21) do editor, datada na Coruña o 5 de marzo
de 2017, á que lle segue o estudo introdutorio que se inicia con citas de W. A. Auden,
Joan Margarit, Italo Calvino e unha popular (Enrique Morente / Sabicas) nas que se alude
a aspectos que o editor resalta da escrita poética de Xulio L. Valcárcel. Está conformado
por trece breve partes, con numeración arábiga. Na primeira recomenda entrar e recoñecer
os “lugares' da xeografía vital-sentimental” que Valcárcel recolle no poema homónimo
“Lugares”, inserido n’A melancolía dos corpos (2008); na segunda sintetiza a
biobliografía de Valcárcel; na terceira enumera os sete poemarios de Valcárcel e refire os
trazos xerais da súa poética; na cuarta detense no primeiro poemario, Véspera do día
(1979); na quinta, no poemario Alba de auga sonámbula (1983); na sexta, no poemario
Solaina da ausencia (1987); na sétima, n’ O sol entre os dedos (1993); na oitava, en
Memoria de Agosto (1993); na nona, no poemario Casa última (2003); na décima, no
citado poemario A melancolía dos corpos (2008); na décimo primeira, explica que non
houbo ningún poemario novo dende 2008, mais aclara que esta recompilación engade
novo material “que agranda a obra e visibiliza máis a liña reflexiva, que sempre estivo
moi presente no seu discurso poético” (p. 18) se ben matiza que, dende o citado poemario
de 2008, esta liña aparece “sen carga de melodrama moi consciente de que todo ten a súa
fin” (p. 18); na duodécima, céntrase nos poemarios Límites (2015) e Outono nos espellos
(2017); e, na última parte, a décimo terceira, matiza o contido da recompilación. A seguir
reprodúcense os poemarios, por orde cronolóxica da súa publicación, e a recompilación
compleméntase cunha “Bibliografía” (pp. 527-540) de e sobre Xulio L. Valcárcel.
Recensións:
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- Vicente Araguas, “Indispensable”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.003/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.003, “máis Libros”, 1
outubro 2017, p. 34.
Comeza afirmando que Xulio L. Valcárcel “é un deses poetas aos que un precisa levar
sempre na falchoca, no fardel de andarillo da poesía” e que o segue dende a época de
“Cravo fondo” e sobre todo dende o seu debut poético Véspera do silencio (1979).
Destaca que en Poesía reunida. Poesía completa “fai acopio de vidas e mortes, cernes e
esencias, ilustrando así un conxunto que alenta folgos minimalistas por momentos,
sempre con pincel incisivo (Xulio tamén é artista plástico, e non dos peores” e que Xulio
L. Valcárcel “sentirá/ sinte unha non disimulada e lealísima paixón” por JRJ e por Miguel
González Garcés. Remata salientando que a poética de Xulio L. Valcárcel está “escrita
neste caso cáseque caladamente, sempre, sempre de vagar”.
- Teresa Seara, “As sombras da luz”, Grial, n.º 216, “O espello das letras”, outubro,
novembro e decembro 2017, pp. 86-87.
Saliéntase a función testemuñal da literatura fronte ao silencio e tamén a relevancia da
melancolía na obra. Faise referencia a que o libro inclúe dous poemarios inéditos ademais
dos sete publicados de 1979 até 2008. Destácase que tamén inclúe un estudo do editor
sobre as características principais da poesía de Xulio L. Valcárcel, destacando a función
da poesía como recordo e a simplificación semántica das palabras. Con respecto á
temática, destácase a oposición establecida entre a luz, vinculada á esperanza e ao retorno
á orixe e a escuridade, asociada ao desarraigo, á derrota, ao medo ou á morte.
- Ramón Raña, “Nos suaves espazos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 645, “Libros”,
9 novembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 592, “Letras galegas”, 11 novembro
2017, p. 10.
Reivindica o “labor hercúleo” que supón trinta e oito anos de escrita con “vocación de
transparencia” na que destaca a calidade e a nostalxia xa dende o primeiro poemario
Véspera do día (1979). Salienta o “esclarecedor” prólogo de Luciano Rodríguez e a
desolación existencialista da poesía de Valcárcel que se enche de anáforas, paralelismos
e figuras de repetición.
- Alberto González-Garcés Santiso, “A poesía de Xulio López Valcárcel”, Faro de Vigo,
“el Sábado”, n.º 1.047, 16 decembro 2017, p. 2.
Define o poemario como un paseo por toda a obra do poeta, dende o primeiro libro até a
inclusión de dous libros inéditos e apunta o título dos nove títulos que o constitúen.
Salienta que a publicación permite visualizar a evolución poética e vital de López
Valcárcel, facendo referencia a momentos fundamentais da súa vida e creando unha obra
cargada de reflexión e certa tristura, pero que se afasta da amargura.
Referencias varias:
- Rodri García, “Xulio L. Valcárcel. ʻA miña é unha poesía marcada polo humanismo”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 xullo 2017, p. 27.
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Dá conta dalgunhas das apreciacións de Luciano Rodríguez como editor do libro que
recolle toda a produción poética de Xulio L. Valcárcel (agás un deles e a achega dun
inédito). Tamén se fala do estilo do poeta, da busca da complicidade do lector e de novos
temas para o seu tratamento.

Valente, José Ángel, Cántigas de alén. Obra poética completa en galego, ed. Claudio
Rodríguez Fer, Sarria: Ouvirmos, 2017, 74 pp. (ISBN: 978-84-944008-8-9).
Nova recompilación da obra poética en galego do poeta José Ángel Valente (Ourense,
1929 – Xenebra, 2000), verdadeiro referente de universalidade, nunha edición a cargo do
especialista Claudio Rodríguez Fer. Da súa autoría é o texto presentador, titulado
“Valente, poeta universal en galego”, no que revisa transversalmente aspectos
fundamentais da súa biografía a través dos seguintes eixos: ser a súa unha universalidade
por querenza (aberto á interculturalidade, ás traducións, á escrita en múltiples linguas),
por vivencia (estudando e traballando en diferentes cidades, casando fóra) e por
transcendencia (de atendermos ás súas traducións e estudos, aos premios e
recoñecementos obtidos, ás homenaxes). Ofrece Rodríguez Fer a continuación o contexto
das súas primeiras publicacións en galego en La Noche (co romance “Finisterre” 1947),
seguido pola súa temperá instalación en Madrid e polo seu reencontro antropolóxico e
lingüístico en Xenebra, onde traballaban miles de inmigrantes galegos, para caracterizar
por último a poesía galega de Valente: entroncada coa lírica medieval galego-portuguesa,
en diálogo con Rosalía, Risco, Pimentel, Dieste e Manuel Antonio, mais tamén aberta á
interculturalidade. O corpo do volume constitúeno “Cántigas de alén [I]”, composto por
sete poemas, “Cántigas de alén [II]”, composto por oito poemas, “Cántigas de alén [III]”,
composto por seis poemas disímiles, varios poemas en prosa e o final “Na mar de Vigo”.
Nunha edición sinxela e limpa, cabe engadir que se salienta, desde o mesmo texto das
capas, onde se colocan algúns dos seus versos máis célebres, a excepcionalidade
dalgunhas das inclusións deste volume, coma o poema “Na mar de Vigo” e unha
dedicatoria aos emigrantes de A Nosa Galiza de Xenebra no poema “Sub nocte”.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Cántiga Valente”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 980/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 980, “letras
Atlánticas”, 23 abril 2017, p. 30.
Principia afirmando que “dicir José Ángel Valente é dicir a mellor poesía española da
segunda metade do século XX” e incidindo en que se esquece “moitas veces” que este
poeta ourensán “foi tamén poeta en galego e que o foi, ademais, desde a primeira hora”,
como argumenta na breve sinopse da súa bibliografía que sintetiza a seguir. Logo céntrase
nas distintas edicións de Sete cántigas do alén, destacando que os prólogos de todas elas
son da autoría de Claudio Rodríguez Fer, encargado da edición que recensiona e na que
se centra a seguir. Destaca dela que “reúne por vez primeira toda a produción poética en
galego de Valente, tanto as sete cantigas aparecidas en 1981 como a ducia engadida
posteriormente e mesmo dous textos de prosa poética”. Resalta que “a lectura do
conxunto da lírica galega de Valente disuade dun tópico demasiado estendido que tende
a colocar a súa escrita nesta lingua nun degrau inferior á que produciu en castelán”.
Remata salientando que nos versos de Valente “recoñécese a incandescencia da voz do

164

intemporal e a inmanencia do existente radicado que o poeta proclamou como punto cero
do ser”.
- Ramón Rozas, “Valente en galego”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 81, 14 maio 2017, p. 6.
Tras lembrar o labor como tradutor de José Ángel Valente, céntrase nesta edición
rememorando un poema que publicou en La Noche en 1947 e enumerando outras
composicións súas en galego. Resalta o poema “No mar de Vigo” e a presenza de Manoel
Antonio, Luis Pimentel e Rafael Dieste nestas “Cantigas de alén” que na edición da
Poesía completa publicada por Galaxia Gutenberg “eran case un apéndice no estertor do
remate da vida”. Finaliza incidindo en que este poemario “está vivo”, como se constata
na terceira parte do mesmo, e que rezuma unha “fonda galeguidade” pese a estar escrito
lonxe de Galicia.
- Cristina Fiaño, “Valente, poeta en galego”, Grial, n.º 216, “O espello das letras”,
outubro, novembro e decembro 2017, p. 89.
Faise referencia ao poema “Finisterre” como un dos primeiros do autor escritos en lingua
galega. Menciónase que a obra conta cun prólogo a cargo de Claudio Rodríguez Fer, que
este poemario deriva doutro titulado Sete cantigas de alén (1981) e que inclúe vinte e un
poemas divididos en tres partes. Con respecto á temática, destácase a importancia da
auga, do espazo, do exilio e da nostalxia. Apúntase a influencia da lírica medieval e da
poesía popular, así como da produción doutros autores coma Rosalía de Castro, Vicente
Risco, Luís Pimentel, Rafael Dieste e Manuel Antonio. Por último, relaciónanse os
principais temas do poemario co da emigración.
Referencias varias:
- Ruth López, “Claudio Rodríguez Fer edita a obra completa en galego de Valente para
Ouvirmos”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 18 abril 2017, p. 43.
Tras sintetizar a figura e a produción de José Ángel Valente, alude ao poemario, que insire
por vez primeira o poema “Na mar de Vigo” e á dedicatoria aos emigrados de “A Nosa
Galiza de Xenebra” no poema “Sub nocte”. A seguir informa do primeiro poema que
Valente escribiu en galego e publicou no xornal La Noche e, a seguir, apunta que “Galicia
e o galego pasaron a ser un subtexto da súa obra en castelán” e que reconectou ao afincarse
en Suíza, onde se comprometeu dende Xenebra cos emigrantes cofundando a sociedade
A Nosa Galiza, onde pronunciou en 1980 unha conferencia que é o desencadeante da
escrita, un ano despois, de Sete cántigas do alén.
- Xesús Fraga, “Un volume reúne o ciclo completo das ʻCántigas do alénʼ de Valente”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 abril 2017, p. 37.
Realiza un sintético percorrido pola traxectoria literaria de José Ángel Valente en galego,
dende que publicara o poema “Finisterre” no xornal La Noche. A seguir céntrase no
poemario, recollendo palabras do editor Claudio Rodríguez Fer, nas que rememora o
momento da escrita do poema “Na mar de Vigo” na súa presenza, o labor na sociedade A
Nosa Galiza en Xenebra, a condición de “poeta por inmersión” en galego, e a a relevancia
dos seus poemas en galego sobre todo dende “unha perspectiva identitaria galega”.
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- Ramón Nicolás, “Cantigas de alén”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En galego”,
“Novidades”, 5 maio 2017, p. 8.
Entre as novidades editoriais, insire este poemario, do que destaca que “retornar a Valente
sempre supón un reencontro fértil coa mellor poesía”.
- José Luis Díaz, “Claudio Rodríguez Fer: ʻPor su obra y por su vida, Valente siempre
tuvo una dimensión universal”, La Región, “Ourense”, “Foro La Región”, 22 xuño 2017,
p. 12.
Conversa co editor do poemario na que destaca a “dimensión universal” de José Ángel
Valente, apunta os estudos que leva realizado sobre Valente, define a poesía e a
importancia da mesma na vida, cita outros autores referentes para Rodríguez Fer, e remata
nomeando a Antonio Gamoneda e Olga Novo como grandes poetas da “cantera en la
poesía”.
- Marta Salgado, “Claudio Rodríguez Fer: ʻValente foi pioneiro no uso do galego por
parte dos mozos”, La Región, “Foro La Región”, 23 xuño 2017, p. 8.
Dá conta da presentación do poemario no Foro ourensán de La Región, reproducindo
palabras de Claudio Rodríguez Fer, nas que salienta que “Ourense é o caldo de cultivo do
poeta dalgunha forma”, como persoa, como poeta e como galego; que “Valente é un
pioneiro no uso do galego por parte da mocidade existente naquel momento en Galicia”,
xunto con Pura Vázquez; o seu labor en Xenebra como docente de francés e doutras
disciplinas e como escritor de panfletos para defender os dereitos dos emigrantes galegos;
e o feito de ser “o únic escritor español que foi sometido a un consello de guerra por un
escrito literario”, o intitulado “El uniforme del general”. Apunta que Rodríguez Fer
pechou a súa intervención recitando o poema de Valente “Paxaro de prata morta”.

Vázquez Naval, Edelmiro, Poesía reunida (1988 - 2017), pról. Claudio Rodríguez Fer,
epílogo Luís Álvarez Pousa, capa Miguel Fernández Robledo, O Puleiro-CeleirosChandrexa de Queixa-Ourense: Eurisaces Editora, col. Creación de Eurisaces, serie
Poesía, n.º 11, agosto 2017, 272 pp. (ISBN: 978-84-944374-1-0).
Recompilación da obra poética revisada e do inédito Temporais pasaxeiros de Edelmiro
Vázquez Naval (Toubes-A Peroxa-Ourense, 1949). Ábrese cun prólogo de Claudio
Rodríguez Fer, intitulado “Edelmiro Vázquez Naval, matematicamente poeta” (pp. 9-11)
e datado en Lugo, en abril de 2017, no que o define como “un poeta cara a dentro que
ilumina cara a fóra”, como reflectiu “cun poemario por década, sempre sen présa” (p. 9).
Fai un repaso pola súa produción, destacando que “trata temas universais con naturalidade
actual e tamén con mitos grecolatinos”, sen renunciar “ao Romanticismo fondo de John
Keats” nin a Ourense e o río Miño como “nume totémico” (p. 10), nin tampouco ao “verso
derradeiro de Antonio Machado, que reaparecerá como lema en As luces de noutrora”.
Finaliza afirmando que Edelmiro Vázquez Naval “demostrou ser exactamente un
auténtico poeta escribindo, sinxelamente, como un poeta auténtico”. A seguir
reprodúcense os poemarios As Voces da Saudade (1988), dedicado “A Mariel”; O Rito do
regreso (1996), subdividido en cinco bloques: o homónimo dedicado “Na memoria de
Amelia Naval e de Perfecto Vázquez”, “Soños e fumaredas”, “Gaivotas desplumadas” e
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“Falo de ti, de min, do home só”; As Luces de Noutrora (2010), dedicado “Para Amelia,
Ernesto e José Antonio”, encabezado por unha cita de J. L. Borges e subdividido en cinco
partes; e o inédito Temporais pasaxeiros (2017), estruturada nunha primeira parte
homónima, unha segunda intitulada “Bolboreta de maio” e a terceira “ Imaxinar a Sísifo
feliz”. Os poemas xiran acotío sobre o paso do tempo, a nenez, as ausencias... a miúdo
ubicados nun fondo rural ourensán. A recompilación péchase co epílogo “Memoria de
nós” (pp. 269-272) de Luís Álvarez Pousa, datado en Santiago de Compostela en xullo
de 2017 e no que destaca que o poeta logra “establecer unha vía de comunicación
alternativa” por medio da cal “non só conecta mundos interiores, singulares e individuais,
tamén provoca reafirmar intramuros a memoria de nós” (p. 270), enumera autores que leu
e remata afirmando: “Síntome orgulloso de ser, como el mesmo ten escriturado, un dos
seus amigos maiores”.
Recensións:
- Delfín Caseiro, “A poesía da vida: a procura do camiño de retorno”, Tempos Novos, n.º
247, “Protexta”, “cultura”, decembro 2017, pp. 82.
Apúntase que a obra xira ao redor da busca da nenez como época de ledicia perdida e que
está integrada polos poemarios As voces da saudade (1988), O rito do regreso (1996), As
luces de outrora (2010) e Pasaxeiros temporais. Dáse conta de que inclúe unha
introdución de Claudio Rodríguez Fer e un peche a cargo de Luís Álvarez Pousa.
Destácase a relevancia no poemario dos escenarios da infancia do autor, dos motivos da
luz fronte á escuridade para representar a vida e a morte, dos mitos clásicos e do camiño
e do río coma imaxes do paso do tempo. Sublíñase a evolución temporal das composicións
do presente marcado pola saudade ao pasado ditoso coa pegada do amor. Dáse conta do
pouso de esperanza que achega e de que a palabra constitúe o medio para explorar a
natureza humana e a divindade. A nivel estilístico, saliéntase a combinación da métrica
clásica co verso libre. Sitúase a obra no marco da lírica intimista radical que definira X.
L. Méndez Ferrín en De Pondal a Novoneyra (1984) e ponse en relación a obra coa
produción de Rosalía, Antón Tovar, Víctor Campio ou Manuel de Dios.
Referencias varias:
- Vicente Araguas, “Poesía con preguntas”, Atlántico Diario, “La Revista”, “Con texto”,
27 outubro 2017, p. 14.
Principia afirmando que, tras ler este poemario, se pregunta “as razóns do silencio
testudo” do autor e parabeniza a editorial e o seu catálogo de publicacións. Destaca que
varios do poemas se carecterizan por “un sotaque interrogativo”, a modo do xogo
“Inducción/Deducción” co que Flaubert “sinalaba a similitude entre poesía e xeometría”,
que explica polo labor profesional de docente de matemáticas, no que inciden os autores
do prólogo e do epílogo. Destaca que o poemario contén “moitas referencias ao mundo
rural do que procede o autor” e tamén do “mundo literario do que o poeta é especialmente
parcial”, como detalla. Finaliza deténdose na sección “tan camusiana” intitulada
“Imaxinar a Sísifo feliz”.
- H. J. P., “A recompilación integral da poesía de Edelmiro Vázquez Naval inclúe un libro
inédito, ‘Temporais pasaxeiros”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 novembro 2017, p. 27.
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Dá conta da traxectoria profesional do poeta, tamén se refire ás mudanzas que foi
experimentando o seu cariz poético, descrito como “contemplativo”. Informa do proxecto
que trata de recompilar toda a súa obra poética e dá conta de que será engadido unha obra
inétida, Temporais pasaxeiros.

- Luis Álvarez Pousa, “Edelmiro Vázquez Naval”, Tempos Novos, n.º 247, “Protexta”,
“cultura”, decembro 2017, pp. 80-81.
Achégase unha entrevista ao escritor Edelmiro Vázquez Naval na que se informa de que
a obra conta cun prólogo a cargo de Claudio Rodríguez Fer e que consta de catro
poemarios entre os cales As voces da saudade foi galardoado co premio Cidade de
Ourense en 1988 e Temporais pasaxeiros estaba inédito. No tocante á literatura galega e
á obra, saliéntase que se basea na oposición entre as experiencias do pasado e o baleiro
vivencial do presente. Ademais sublíñase a falta de experimentación a nivel formal e
apúntase a relación de continuidade temática entre as obras compiladas. Sublíñase o
carácter revolucionario e existencialista da sección “O rito do regreso” aludindo a que
está inspirado nas vivencias de perda do autor e dos recordos da nenez en Toubes coa
familia. Destácase a intertextualidade da sección “As luces de noutrora” con outros
autores clásicos da literatura, entre eles, os poetas Antón Tovar e Víctor Campio. Por
último, destácase o equilibro rítmico e a musicalidade da produción do autor xunto coa
temática da memoria, da saudade e da crítica á inxustiza social.

VV. AA., Pico Sacro. Ferido polo lóstrego e a lenda, ed. Xosé Manuel Lobato e Miro
Villar, fotografía capa Xan Muras, ilust. contracapa Camilo Díaz Baliño, Santiago de
Compostela: Alvarellos Editora, col. “Libros do Sarela”, marzo 2017, 319 pp. (ISBN:
978-84-16460-15-1).
Volume de autoría colectiva, que tira o título dun verso de Manuel María e no que se
reúne unha escolma de textos de temática variada e de poesía, crónica, ensaio, relato para
público adulto e para o lectorado infantil e xuvenil, da autoría de noventa autores e autoras
que presentan o Pico Sacro como nexo común. A escolma estrutúrase en dous bloques: o
de “Textos éditos (por orde cronolóxica)”, dende o primeiro deles datado na época do
Rexurdimento, de 1862, e o último de 2016, e o de “Textos inéditos (por orde alfabética)”.
Abre cun “Limiar” (pp. 11-15), a cargo de Xosé Manuel Lobato e Miro Villar, no que
destacan a paisaxe relevante e simbólica do Pico Sacro ou Sagro, dan conta da finalidade
de que esta escolma sexa unha “mostraxe significativa de todas as épocas” e precisan os
criterios de edición. Matizan que non tiveron en conta as referencias procedentes da
poesía popular, do refraneiro e que engadiron versións en galego de textos
orixinariamente escritos en castelán. Rematan agradecendo a axuda da A. C. Mestre
Manuel Gacio e das persoas, que a título individual, lles fixeron chegar textos e
referencias. No apartado de “Textos éditos (por orde cronolóxica)” acóllense os seguintes
autores, con textos poéticos e narrativos: Marcial Valladares, con “A fonte do Pico Sacro”
(1862); Antonio López Ferreiro, “El Monte-Sacro de Galicia” (1868); Valentín Lamas
Carvajal, “Ó Monte Sagro” (1876); Avelina Valladares Núñez, “A Ulla” (1879); Valentín
Lamas Carvajal, “Ánxel de redención” (1880); Marcial Valladares, fragmento de Magina
ou a filla espúrea (1880); Benito Losada Astray, “A Ulla”, “Un bastardo” (1886), “O
viaxe” e “O castro” (1886); Manuel Martínez Murguía, fragmento de Galicia (1888);
Francisco Álvarez de Nóvoa, fragmento de “A codia” (1896); Luís Otero Pimentel,
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fragmento de Campaña de Caprecórneca. Novela galega hertóreca, antásteca e poética
(1898); Fialho de Almeida, fragmento de Cadernos de Viagem. Galiza (1905); Francisco
Tettamancy Gastón, fragmento de Boicentril (1912); Juan Bautista Armada Losada,
Marqués de Figueroa, “Pico Sagro e San Xoán d’a Cova” (1917); Manuel Ortiz Novo,
fragmento de “Branca, Branquiña...” (1923); Manuel García Barros, “Ken Keirades”,
“Unha excursión ó Pico Sacro” (1924); Vicente Risco, fragmento de “No país dos mortos”
(1926); Avelino Gómez Ledo, “O Pico Sagro” (1926); Ramón Otero Pedrayo, fragmento
d’Os camiños da vida (1928); Álvaro de las Casas, fragmento d’A morte de Lord Staüler.
Drama poético en tres esceas (1929); Ramón Otero Pedrayo, fragmentos de Ensaio
histórico sobre a cultura galega (1930); Matías Mª Escariz Méndez, fragmento de “Folklore de Santiago de Compostela” (1931); Manuel Vidal Rodríguez, fragmento de “A nai
de Moncho Gomareites” (1931); Ramón Otero Pedrayo, fragmento de Devalar (1935);
Luís Tobío Campos, “Miñán de primaveira” e “Paisaxe” (1935); Antón Zapata García,
“Galiceibe” (1935); Ramón Otero Pedrayo, fragmento d’A estadea ou Pranto polo
Seminario de Estudos Galegos (1936); Antón Zapata García, “O banquete da libertá en
Conxo, e Pondal” (1939) e “Curros Enríquez” (1945); Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, fragmento de “Alba de Groria” (1951); Valentín Paz-Andrade, “Pico sagro da
palabra” (1955); Florentino López Cuevillas, fragmento de “Mitoloxía e historia da
paisaxe de Trasalba” (1962); Ramón Otero Pedrayo, poema manuscrito sen título (1962);
Leandro Carré Alvarellos fragmentos de “A lenda do Pico Sagro” (1969); Xosé Neira
Vilas, fragmento de Cartas a Lelo (1971); Eduardo Moreiras, fragmento de Follas de
Vagar (1972); Xosé María Castroviejo, “Os aires do Pico” (1973); Manuel María,
fragmento de “Os pintores da terra de Lalín” (1980); Daniel Cortezón, fragmento d’A vila
asulagada (1981); Manuel María, “O Xistral” (1982); Luís González Tosar, “Ú-los
derrotados en Compostela?” (1986); Francisco Fernández Naval, fragmento d’O bosque
das antas (1988), Xosé Manuel Carballo Ferreiro, fragmento de Don Otto de viaxe pola
Chaira (1993); Xosé Manuel Martínez Oca, fragmento de “Noite de luar” (1993); Xosé
Fernández Ferreiro, fragmento d’A cidade das chuvias (1994); Xesús Rábade Paredes,
fragmento d’As sombras do barroco (1994); Emilio Araúxo, fragmento de Tempos
serodios (1996); Darío Xohán Cabana, fragmento de Morte de Rei (1996); Xosé Vázquez
Pintor, fragmento d’Os vellos oficios (1996); Manuel García Barros “Ken Keirades”,
“Lembranza do Pico Sacro” (2001); Bieito Iglesias, fragmento d’A vida apoteósica
(2001); Suso de Toro, fragmentos de Trece Badaladas (2002); Carmen Blanco, fragmento
de Vermella con lobos (2004); Xosé Luna Sanmartín, poema sen título (2005); Santiago
Lamas, fragmento d’As meigas de Lupa (2012); Xoán Carlos Garrido Couceiro, “Viaxe
de Castelao, Otero Abelleira e Ken keirades ao Pico Sacro” (2014); Xaquín Fernández
Leiceaga, fragmento de Agosto de memoria e morte (2016); Santiago Lamas e Alfonso
Mato, fragmento de De camiños, viaxeiros e camiñantes. Peregrinos de NÓS ao cabo do
mundo (2016); Modesto Fraga, “Monte Medulio, Pico Sacro: A lingua” (2016); Emilio
X. Ínsua, fragmento do artigo “Catro lugares emblemáticos do río Ulla na literatura
galega” (2016). No apartado de “Textos inéditos (por orde alfabética)” acóllense textos
de: Carlos Arias, Fernando Cabeza Pereira, Fernando Cabeza Quiles, Marta Dacosta,
Suso Díaz, Xan do Río, Xoán Carlos Domínguez Alberte, José Estévez López, Xoán Xosé
Fernández Abella, Rosalía Fernández Rial, Charo Golmar, Baldomero Iglesias Dobarrio
(Mero), F. R. Lavandeira, Rocío Leira Castro, Xosé Manuel Lobato, Lois Lomba, X.
Ricardo Losada, Xosé Luís Martínez Pereiro, Cruz Martínez Vilas, Rosa Martínez
(Rosanegra), L. Santiago Méndez Alpízar (Chago), Henrique Neira Pereira, Alexandre
Nerium, Antonio Nieto Rodríguez, Diana Pastoriza, Emma Pedreira, Héitor Picallo,
Xavier Queipo, João Rasteiro, Gabriela Rocha Martins, Pilar Sampedro, Susana Sánchez
Arins, Lur Sotuela, Nolo Suárez, Irene Tomé Urresti/ Xabier Ron Fernández, Ramiro
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Torres, Ramón Vilar Landeira, Miro Villar e Helena Villar Janeiro. A escolma
compleméntase con imaxes significativas, caso da fotografía da capa, en branco e negro,
do Pico Sacro de Xan Muras; o gravado da contracapa de Camilo Díaz Baliño de 1923; e
unha fotografía reproducida no interior do volume que mostra a Castelao de excursión
polo Pico Sacro en xullo de 1924. Ademais, no colofón, aclárase a data de publicación no
mes de marzo de 2017, 155 anos despois de que Marcial Valladares publicara, no Álbum
de la Caridad, o poema “A fonte do Pico Sacro” que abre a escolma.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Xeoliteratura mítica”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 997/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 997, “letras
Atlánticas”, 20 agosto 2017, p. 30.
Encomeza afirmando que “a xeografía galega está chea de cumes míticos, alturas nas que
condensa toda a materia lendaria dun pobo que habita algúns dos cordais máis antigos do
planeta” e enumera varios, entre os que destaca o Pico Sacro, “vixía de pedra da capital
de Galicia” e moito abordado na literatura. Apunta que nesta antoloxía múltiples autores
retratan “a singular paisaxe, a realidade alegórica e o emblema identitario dos que
participa este cume” por medio de “poemas, relatos, ensaios, crónicas xornalísticas e
contos infantís” éditos e escritos para esta escolma, por parte de autores desde o
Rexurdimento até o século XXI. Destaca que “os editores anotan pulcramente as fontes
bibliográficas, ao tempo que identifican o lugar e tempo de nacenza e pasamento de cada
autor” e explican a razón das ausencias. Remata inserindo varios agradecementos.
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III. TEATRO
III. 1. DRAMATURGOS GALEGOS
Chévere, Río Bravo, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Teatro Musical, n.º I, 2017, 96
pp. (ISBN: 978-84-8464-320-3).
Peza dramática da compañía teatral Chévere, que principia cunha nota explicativa (p. 3)
na que destaca o argumento e composición da peza e se salienta que a versión orixinal de
Río bravo se estreou en 1990 no Teatro Principal de Santiago de Compostela, e que se
fixo unha remasterización en 2002 en Santiago de Compostela, titulada Río bravo 02, que
é a referencia que se seguirá nesta edición. A seguir, acóllese un limiar (pp. 5-6) no que
se presenta a trama e se resalta a linguaxe do drama, caracterizada polos fenómenos do
seseo e a gheada e polos préstamos tirados do inglés, evidenciando o carácter oral do
mesmo ao transcribirse nunha linguaxe cotiá. A peza está dividida en once escenas
dispostas da seguinte forma: ‘Escena1. Río Bravo’ (pp. 7-12), ‘Escena 2. A cadea’ (pp.
13-18), ‘Escena 3. Os malos’ (pp. 19-21), ‘Escena 4. A Rolda’ (pp. 22-24), ‘Escena 5.
Méibol’ (pp. 25-32), ‘Escena 6. Os malos again’ (pp. 33-34), ‘Escena 7. O saloon de Sam’
(pp. 35-45), ‘Escena 8. A fuxida dos Flánagan’ (pp. 46-50), ‘Escena 9. De volta na cadea’
(pp. 51-57), ‘Escena 10. O xuíz’ (pp. 58-60) e a ‘Escena 11. O xuízo’ (pp. 61-70). A trama
sitúase na localidade Río Bravo, onde o Chérif e o seu axudante Dud loitan contra o crime
organizado polos irmáns Flánagan e a súa banda. O Chérif detén o irmán pequeno, Flan,
por casualidade no Saloon, mais aparece Natan Flánagan e libérao. Flan, Natan e unha
bailarina do Saloon, Méibol, foxen xuntos das autoridades. Atrapan a Flan facilmente,
mentres o irmán maior fuxe para posteriormente facerse pasar por un xuíz, arroxando dun
tren ao verdadeiro xuíz que ía xulgar o caso de seu irmán. Natan, disfrazado, preside o
xuízo de seu irmán pero a este escápaselle o nome verdadeiro do irmán así que todo se
volve un caos. Natan dispara a Dud, o Chérif dispara aos irmáns Flánagan e mata a Dud.
Méibol finalmente, mata os irmáns e o Chérif. A peza remata cando Méibol lle dispara
tamén á voz en off que se lamenta do seu tráxico destino. A edición compleméntase con
carteis e fotos do grupo teatral, que amosan o seu percorrido pola escena galega durante
varios anos.

Recensións:
- Mario Regueira, “30 anos”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 27 xullo
2017, p. 6.
Tras explicar que, durante este mes a compañía Chévere regresou en Santiago de
Compostela cos seus “espectáculos máis emblemáticos” nun “acto de xustiza poética” e
para “celebrar un aniversario no que a compañía encarreira o acceso a unha canonización
posíbel”, detense na edición de Río Bravo e de Annus Horribilis. Incide na dificultade de
“recoller a versión escrita de espectáculos que, polo xeral, son produto dunha autoría
colectiva que excede a propia escrita”, caso de elementos como os “xogos onomatopeicos
que tanto protagonismo teñen en Río Bravo”. Destaca que a edición de Río Bravo e de
Annus Horribilis é “un manual en potencia, unha semente, unha guía de reprodución dos
distintos espectáculos ou parte deles” e “un documento actualizado do que foron e o que
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significaron estas execucións escénicas”. Finaliza valorando positivamente “o fermoso e
atrevido formato da edición”, da que destaca “unha sobrecuberta de calidade acompañada
dun lombo tallado que deixa as tripas dos libros á vista: reais, efémeras e maleábeis, como
son sempre as cousas que nunca acabamos de capturar”.
- Roi Vidal Ponte, “Ler despois de usar: escribir o que se ve”, Tempos Novos, n.º 244,
“Protexta” “cultura”, setembro 2017, pp. 88-89.
Alude ao trinta aniversario desta compañía teatral e anúnciase a próxima publicación, por
parte da editorial Kalandraka, das súas obras xa representadas Citizen, Eurozone e Eroski
Paraíso. Apúntase que Río Bravo e Annus Horribilis constitúen exemplos do labor de
Chévere no eido do teatro musical e anótase a súa relación coas obras Big Bang (1994),
Ultranoite no país dos ananos (2014) ou O electricista da Catedral (2012-13). Con
respecto a esta última, menciónase que trata o tema do roubo do Códice Calixtino mais
tamén o papel de Santiago de Compostela na obra de Roberto Vidal Bolaño, co gallo da
conmemoración deste autor polo día das Letras Galegas de 2013. Saliéntase que Río
Bravo constitúe unha peza representada en 1990, que constitúe unha parodia dos tópicos
do cine de vaqueiros e que a transcrición verbal de certas manobras escénicas de carácter
xestual ou sonoro dificulta a lectura. Por último, apúntase a importancia das fotografías
das postas en escena que achegan ambas as dúas obras e da relevancia da súa publicación
para visualizar o teatro galego.
- Manuel F. Vieites, “Unha de vaqueiros”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 650,
“Teatro”, 14 decembro 2017, p. VIII.
Tras facer un repaso polo gusto das rapazadas sobre as series televisivas e os xogos
infantís nos anos sesenta do século XX, céntrase na selección de pezas dramáticas do
grupo Chévere publicadas por Kalandraka Editora. Precisa o contido dos dous volumes e
aclara o labor desenvolvido por Pepe Sendón, Manuel Cortés e Xesús Ron e o
acompañamento das músicas de Narf (Fran Pèrez). Destaca das pezas dramáticas
seleccionadas a “capacidade de recrear calquera situación coa simple pulsión lúdica” e o
“aire de frescura, aparente lixeireza, e notable espontaneidade”. Matiza que se trata de
“xogar ao teatro coa mesma sinxeleza que adoitan mostrar os nenos e nenas cando se
mergullan no xogo protagonizado”, como sinala que acontece na escena final de Río
Bravo. Salienta da dramaturxia de Chévere “algo tan sinxelo, pero tan difícil e tan
complexo, como xogar ao que en cada momento decida ao grupo”, que explica se debe á
maneira de entender a interpretación en países como Inglaterra, terra de procedencia do
ideólogo primeiro do grupo teatral Chévere, John Eastham, e tamén das “achegas de
profesores coma Clive Barker ou directoras coma Joan Littlewood”. No á parte “A
parodia como xénero”, tras afirmar que a parodia destaca “a contradición, a falta de
sentido e o grotesco”, fai un breve repaso polo emprego da parodia na literatura grega, na
comedia burlesca dos séculos dezaseis e dezasete e nos cafés literarios e nos posteriores
cabarés artísticos de finais do século XIX en París, dos que destaca o Café Voltaire de
Zúric e o fundador do Teatro do Morcego, Nikita Balieff. Explica que este breve repaso
axuda a “trazar a xenealoxía do primeiro teatro Chévere, agora máis abeirado ao teatro
documento, sempre desde esa mirada paródica e fondamente crítica”, que tamén se
reflicte nos dous volumes publicados por Kalandraka, ao mostrar “formas de facer teatro
con música, palabras, moito sentido do humor, e sempre explotando o sentido do
ridículo”, aspecto este último que apunta “non tiña John Balan, mestre neste tipo de
parodias, por certo”.
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Chévere, Annus Horríbilis e outros musicais, Pontevedra: Kalandraka Editora, col.
Teatro Musical, n.º II, 2017, 160 pp. (ISBN: 978-84-8464-321-0).
Recompilación de seis pezas musicalizadas e representadas polo grupo teatral Chévere,
en concreto, escritas por Pepe Sendón, musicadas por Fran Pérez, e interpretadas polos
actores Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Manuel Cortés, Fran Pérez e Pepe Sendón.
A recompilación ábrese co limiar “Máis alá do musical” (p. [5]), de Xron, no que explica
que Annus Horríbilis “cumpre a función de documentar ese teatro feito a pé de escenario,
incluíndo descricións máis ou menos detalladas da posta en escena, pistas para ir
descubrindo como Chévere transforma o texto cun imaxinario propio e intransferible” e
sintetiza os trazos das demais pezas recompiladas. A seguir, reprodúcense as seis pezas,
detallando delas todo o elenco, a data da primeira representación e trazos significativos.
A primeira delas, Annus Horríbilis (1994), a máis extensa e subtitulada Píccola ópera
portábile, divídese en dous actos, nos que se conta a historia do herdeiro ao trono Lucas,
afundido nun baleiro existencial. Detrás del están o bufón e Chicho, que tentan evitar que
este chegue ao trono, lanzándolle un escándalo á prensa entre Lucas e Obdulia, que está
infelizmente casada. Lucas acaba dándose conta da conspiración e encontrando sentido á
súa vida. A seguinte peza, Big Bang. Escolma de cancións (1992), recolle textos de
diverso carácter; Órbita Mutante. Escolma de cancións (1997), presenta un ton máis
reivindicativo; Ana Pudor. Escolma de cancións (1999, 2002), textos característicos da
vida desta muller; O electricista da catedral (2012, 2013), unha pequena peza sobre o
roubo do Códice Calixtino; e pecha a recompilación Ultranoite no país dos ananos
(2014), que se basea en poemas de Celso Emilio Ferreiro e os adapta a temas
reivindicativos denunciando a situación da Galicia do momento.
Recensións:
- Mario Regueira, “30 anos”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 27 xullo
2017, p. 6.
En primeiro lugar explica que durante este mes a compañía Chévere regresou en Santiago
de Compostela cos seus “espectáculos máis emblemáticos” nun “acto de xustiza poética”
e para “celebrar un aniversario no que a compañía encarreira o acceso a unha
canonización posíbel”. A seguir detense na edición de Río Bravo e de Annus Horribilis,
incidindo na dificultade de “recoller a versión escrita de espectáculos que, polo xeral, son
produto dunha autoría colectiva que excede a propia escrita”, como acontece con Annus
Horríbilis, “unha ópera cómica, acompañada nesta ocasión das letras de distintos
espectáculos, incluídas algunhas que se fixeron célebres nas Ultranoites dos últimos anos
e que cantan cuestións máis próximas no tempo e moi vinculadas á actualidade”. Destaca
que a edición de Río Bravo e de Annus Horríbilis é “un manual en potencia, unha semente,
unha guía de reprodución dos distintos espectáculos ou parte deles” e “un documento
actualizado do que foron e o que significaron estas execucións escénicas”. Finaliza
valorando positivamente “o fermoso e atrevido formato da edición”, da que destaca “unha
sobrecuberta de calidade acompañada dun lombo tallado que deixa as tripas dos libros á
vista: reais, efémeras e maleábeis, como son sempre as cousas que nunca acabamos de
capturar”.
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- Roi Vidal Ponte, “Ler despois de usar: escribir o que se ve”, Tempos Novos, n.º 244,
“Protexta” “cultura”, setembro 2017, pp. 88-89.
Alude ao trinta aniversario desta compañía teatral e anúnciase a próxima publicación, por
parte da editorial Kalandraka, das súas obras xa representadas Citizen, Eurozone e Eroski
Paraíso. Apúntase que Río Bravo e Annus Horríbilis constitúen exemplos do labor de
Chévere no eido do teatro musical e anótase a súa relación coas obras Big Bang (1994)
Ultranoite no país dos ananos (2014) ou O electricista da Catedral (2012-13). Con
respecto a esta última, menciónase que trata o tema do roubo do Códice Calixtino mais
tamén o papel de Santiago de Compostela na obra de Roberto Vidal Bolaño, co gallo da
conmemoración deste autor polo día das Letras Galegas de 2013. Apúntase que a versión
escrita de Annus Horríbilis, en detrimento da representación, carece do acompañamento
musical que constitúe a súa compoñente primordial. Por último, saliéntase a importancia
das fotografías das postas en escena que achegan ambas as dúas obras e a relevancia da
súa publicación para visualizar o teatro galego.
- Manuel F. Vieites, “Unha de vaqueiros”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 650,
“Teatro”, 14 decembro 2017, p. VIII.
Tras facer un repaso polo gusto das rapazadas sobre as series televisivas e os xogos
infantís nos anos sesenta do século XX, céntrase na selección de pezas dramáticas do
grupo Chévere publicadas por Kalandraka Editora. Precisa o contido dos dous volumes e
aclara o labor desenvolvido por Pepe Sendón, Manuel Cortés e Xesús Ron e o
acompañamento das músicas de Narf (Fran Pèrez). Destaca das pezas dramáticas
seleccionadas a “capacidade de recrear calquera situación coa simple pulsión lúdica” e o
“aire de frescura, aparente lixeireza, e notable espontaneidade”. Matiza que se trata de
“xogar ao teatro coa mesma sinxeleza que adoitan mostrar os nenos e nenas cando se
mergullan no xogo protagonizado”, como sinala que acontece na escena final de Río
Bravo. Salienta da dramaturxia de Chévere “algo tan sinxelo, pero tan difícil e tan
complexo, como xogar ao que en cada momento decida ao grupo”, que explica se debe á
maneira de entender a interpretación en países como Inglaterra, terra de procedencia do
ideólogo primeiro do grupo teatral Chévere, John Eastham, e tamén das “achegas de
profesores coma Clive Barker ou directoras coma Joan Littlewood”. No á parte “A
parodia como xénero”, tras afirmar que a parodia destaca “a contradición, a falta de
sentido e o grotesco”, fai un breve repaso polo emprego da parodia na literatura grega, na
comedia burlesca dos séculos dezaseis e dezasete e nos cafés literarios e nos posteriores
cabarés artísticos de finais do século XIX en París, dos que destaca o Café Voltaire de
Zúric e o fundador do Teatro do Morcego, Nikita Balieff. Explica que este breve repaso
axuda a “trazar a xenealoxía do primeiro teatro Chévere, agora máis abeirado ao teatro
documento, sempre desde esa mirada paródica e fondamente crítica”, que tamén se
reflicte nos dous volumes publicados por Kalandraka, ao mostrar “formas de facer teatro
con música, palabras, moito sentido do humor, e sempre explotando o sentido do
ridículo”, aspecto este último que apunta “non tiña John Balan, mestre neste tipo de
parodias, por certo”.

Gonzalez, Javier, Un pobo de comedia. Sete pezas de teatro, pról. Felipe Castro López,
Lugo: Deputación de Lugo, 2017, 93 pp. (ISBN: 978-84-8192-537-1). 
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Conxunto de pezas teatrais de carácter cómico creadas por Javier González (París, 1970).
O volume principia cun texto de agradecemento e un prólogo asinado por Felipe Castro
López arredor de Salcedo, lugar no que González vive e decide escribir teatro.
A continuación presenta as sete pezas: as dúas primeiras son teatro para o público infantil
e as cinco seguintes para adultos. Non seguen unha estrutura fixa, algunhas comezan co
elenco dos personaxes, outras cunha pequena descrición ou directamente co diálogo. A
primeira, “A bailar. Teatro infantil” (pp. 11-15), está ambientada nunha discoteca onde
varios nenos se dedican a beber e bailar. “A manifestación. Teatro infantil” (pp. 17-23) é
unha peza protagonizada por un grupo de nenos que se manifestan na rúa polo prezo do
leite. A terceira, “Coidado cos homes de traxe” (pp. 25-44), presenta dous irmáns, Daniela
e Xoán. Este último débelle cartos a un home que acostuma vestir de traxe, o que suscita
unha cómica confusión. En “Ladróns en apuros” (pp. 45-55), un home e o seus fillos
entran a roubar na casa dunha muller embarazada e acaban por axudarlle a dar a luz. A
cuarta, “O pau” (pp. 57-70), está protagonizada por tres mulleres (Hortensia, Emilia e
Graciela) que pasan o tempo falando dos veciños, érguense tarde e foxen do traballo.
“Unha borracheira á morte” (pp. 71-81) xira arredor dos intereses económicos. Bodegas
e Toñito intentan desfacerse do seu amigo Mingos, emborrachándoo, para poder cobrar o
diñeiro do seguro. Por último, en “Unha noite de medo” (pp. 83-93), tres persoas pasan a
noite na mesma casa sen sabelo: un home somnámbulo, unha vella e un mozo. Cada ruído
é interpretado como un sinal do demo ou da Santa Compaña.
Referencias varias:
- Belén López, “Do outro Salcedo”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 863,
“Reportaxe”, “Quitamerendas”, 25 marzo 2017, p. 8.
Tras informar das dúas parroquias galegas denominadas Salcedo, céntrase no autor desta
peza e doutras dende hai vinte anos inspirándose na realidade máis próxima e sempre
comedias con finais felices xa que “rir é a mellor medicina que existe”. No á parte
homónimo desta peza dramática explica que é o segundo libro que publica e que se trata
dunha recompilación das súas pezas, escritas “para ser representadas polos veciños nas
funcións que montan durante o Entroido”. Refire que o primeiro libro fora Comedias para
un pobo e que ademais o autor “realiza charlas didácticas xunto ao colectivo Beladona”,
encargado de divulgar o patrimonio inmaterial da aldea de Salcedo.

Lourenzo, Manuel, Suite Artabria, XXIII Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais
2016, Santiago de Compostela / Vigo: AGADIC / Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria / Edicións Xerais de Galicia, col. Biblioteca Dramática Galega,
n.º 22, setembro 2017, 128 pp. (ISBN Xunta de Galicia: 978-84-453-5261-8 / ISBN
Edicións Xerais de Galicia: 978-84-9121-252-2). 
Peza dramática de Manuel Lourenzo (Ferreira do Valadouro-Lugo, 1943) composta por
un preludio e tres partes, todas ambientadas na cidade da Coruña. A primeira, “Orzán”,
divídese en nove escenas nas que interveñen as personaxes de Carlos, Berto, Rus, a
Señora caseira (de xeito telefónico) e Antón, interpretando unha escena interior nun vello
local na zona coruñesa de Orzán, onde por veces se sente o ruxido do mar. Carlos e Berto
son dous irmáns intentando montar un bar. O seu pai abandonounos de pequenos e a súa
nai morreu, aínda que ninguén sabe da tráxica noticia posto que foi enterrada polos irmáns
nunha cova ao lado do mar para seguir cobrando a súa pensión. Por outro lado está Rus,
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a moza de Berto, violada por Antón, o pai dos irmáns que reaparece na vida dos tres
durante esta escena. A segunda parte, “O Fulgor das Atochas”, desenvólvese no barrio
coruñés das Atochas a fins do século XX e na escena, única, interveñen Comisario, Muller
e Home. O primeiro intenta que Home e Muller, vellos coñecidos seus, vendan a casa a
inmobiliaria que el mesmo representa. Ela mátao envelenando con matarratos o café que
está bebendo, non polo tema da casa, senón porque o Comisario fora o torturador de
ambos os dous cando eran novos. A terceira e derradeira parte, “Alerta na rúa do Pozo”,
consta de dous actos ambientados no barrio coruñés da Falperra. Nela interveñen Ramón,
un traballador retirado, Celia, a esposa do primeiro, Óscar, o neto de ambos, Tania, a moza
de Óscar, Lela, unha amiga de Celia e Aldao, un amigo de Ramón. Comeza coa
desaparición de Herminia, que levará a Celia, Lela e a unha amiga desta, Caroza, a entrar
na casa da desaparecida buscando os cartos que sospeitan que agochou mais no canto diso
atopan o esquelete dun neno. Paralelamente, Óscar intenta abrir un bar xunto co seu socio,
quen se suicida por estar namorado do seu amigo sen posibilidades de ser correspondido.
Recensións:
- Mario Regueira, “A vella Coruña”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 21
setembro 2017, p. 6.
Comeza afirmando que “unha boa forma de medirlle o pulso ao teatro galego, ou máis
ben á importancia que as institucións autonómicas lle conceden, é o Premio Álvaro
Cunqueiro” e que, pese ás “escusas da crise” económica, “a escrita dramática galega
segue a florecer polo medio das reixas que pretenden coutala”, xa que “hai unha boa
presada de autores e autoras capaces de seguir innovando e ofrecendo o mellor de si”. A
seguir céntrase nesta peza de Manuel Lourenzo, quen xa merecera o citado galardón en
2008 con Flores de Dunsinane, da que Suite Artabria é “como un complemento”. Destaca
que nela nova peza dramática apela “a Coruña popular, a que loita pola subsistencia e
conserva unha ligazón feble pero así mesmo inapagábel cunha cultura rural e os seus
mitos” e recoñece que un dos engados é a “representación fragmentaria de “tres
escenarios e tres historias diversas, a pesar de que se cadra un fío común benefíciase aínda
máis o conxunto”. Remata salientando que esta peza é “literatura cun ollo posto no social”
e “historias redondas”.
- Henrique Rabuñal, “O premio Álvaro Cunqueiro de Teatro 2016”, Grial, n.º 216, “O
espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017, p. 91.
Infórmase de que a peza, galardoada co Premio Álvaro Cunqueiro de teatro 2016, está
constituída por tres escritos sobre os barrios e a decadencia da cidade da Coruña. Dáse
conta do título, das liñas argumentais e dos escenarios no que se sitúan as tres partes:
“Orzán”, á beira do mar; “O fulgor das Atochas” en Monte Alto e “Alerta na rúa do Pozo”
na Falperra ou Rabiada. Destácase que a primeira parte xira arredor do encubrimento da
morte dunha nai por parte dos dous fillos que pretenden establecer un negocio coa súa
pensión e manteñen unha relación coa mesma muller. Tamén se explica que un dos fillos
remata matando ao pai mentres o irmán agocha o corpo. En canto á segunda parte, anótase
que se sustenta no contexto histórico da ditadura e nas vidas dos protagonistas, en
concreto, unha parella de Monte Alto que corre o risco de ser desaloxada por unha
construtora que representa un comisario retirado. No tocante á terceira parte, saliéntase
que pivota arredor da desaparición dunha muller e da procura das súas riquezas, pero
tamén da morte de dous homes e da ruína dunha familia. En canto a este último texto,
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faise fincapé na preponderancia do amor, a enfermidade e os recordos. Por último,
sublíñase a vinculación existente entre os distintos escritos, apuntando que comparten
temas como a violencia, a presenza da música, os espazos sórdidos, a enfermidade, a
morte, o recordo e a catástrofe.
- Diego Ameixeiras, “As profundidades do barrio”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 almas”, 20 outubro 2017, p. 8.
Encomeza reproducindo palabras do preludio do autor ns que se refire “á Coruña tribal e
cosmopolita dos barrios” e aclarando que “o seu propósito ten que ver cunha xeografía
universal que nos interroga a todos, así que tanto ten que non sexamos desa cidade”.
Incide en que “os barrios delimitan as entrañas da cidade, amámolos porque no seu latexo
conflúen todos os heroísmos” e resalta que, á luz da cita de Pasolini “Algo do humano
rematou inexorablemente”, Manuel Lourenzo reflicte “esa pesadume histórica, tamén a
gioia dos perdedores”, estes últimos entendidos como exemplo do “xúbilo subversivo de
quen vive facendo equilibrios nas marxes da urbe”. Finaliza afirmando que “vai ser difícil
ler en moito tempo algo que brille ás mesma altura que esta fascinante suite das
profundidades”.

Pérez, Rubén (coord.), Microefectos dramatúrxicos, intr. Rubén Ruibal, pról. Santiago
Cortegoso, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col. Teatro, 2017, 173 pp.
(ISBN: 978-84-8487-349-5).
Volume colectivo no que se recollen textos de diversos autores e autoras noveis, e que
responde á necesidade de encher o tradicional déficit no sistema teatral galego con textos
pensados non só para seren representados senón tamén para a súa lectura. Unha chamada
á recuperación da palabra dramática como obxecto de lecer e como lectura grata e
necesaria en calquera ámbito, íntimo ou institucional, como no mundo escolar, onde
tantas veces se esquecen os textos teatrais como lectura recomendábel. Nun primeiro
capítulo, a modo de introdución, titulado “Micro(d)efectos”, o dramaturgo Rubén Ruibal
afonda reflexión e dá conta da xénese deste proxecto: un curso sobre escrita teatral, que
se desenvolveu na cidade de Lugo, do que xurdiron uns textos elaborados polos
participantes no curso, que logo foron representados en distintas salas da cidade, baixo o
título de “Microefectos Dramatúrxicos”, e que constitúen o groso do volume. A seguir,
no prólogo do autor e director Santiago Cortegoso, este afonda no sentido desta
experiencia teatral, plural e audaz, que se había materializar en escena e logo formalizar
neste volume. Unha proposta de edición de textos dramáticos, produto da escolma das
pezas elaboradas dentro do curso de creación de textos teatrais, que promovera a
Deputación e o grupo Buxiganga, no ano 2013, coñecido como Proxecto Buxiganga.
Entre os autores escolmados, partícipes daquela experiencia teatral, o libro recolle as
obras de Conchi Madrina (“A cada pinga de choiva” e “Número 35”), Rubén Pérez (“Arte
contemporáneo”), María Grandío (“EL(a)” e “Fume”), Brian Rodríguez (“Museo de
Historia Antinatural” e “Triunvirato multígamo”), Anxo Manoel (“Novas do 3 de xullo”
e “Xa é hora”), Isa Herrero (“Ojalá” e “Pitóns”), Elvira Velasco (“Sombras”) e Pepe
Saavedra (“Teseracto”). Esta pluralidade de propostas abalan entre o humor ácido, a
crítica social, os divertidos xogos escénicos e as pezas claramente dramáticas. Constitúen
unha pluralidade de sensibilidades e poéticas, un mosaico no que se reflicten todas as
arestas do ser humano na sociedade actual e o teatro como espello.
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Referencias varias:
- Marta Veiga, “Microefectos leva a Chunga da Ora de Lugo desde as táboas ata o papel”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 23 marzo 2017, p. 43.
Dá conta da saída do prelo desta recompilación de catorce pezas, das que salienta Chunga
da Ora, por ser “unha das máis celebradas polo público lugués”. Nomea os oito autores
das pezas escolmadas e recolle as palabras de Anxo Manoel Lamelo explicando a
finalidade da publicación e os trazos do formato “microteatro” e do “lucensismo”, unha
forma de “humor amurallado porque a muralla semella pecharnos aos lugueses”.

VV.AA., X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico 2016, lim. Marta Pazos,
[Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de Cultura/ Radio Galega, 2017, 81 pp. (D.L.:
C 870-2017). Contén CD. 
Volume teatral de autoría colectiva que acolle as pezas dramáticas galardoadas no X
Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico 2016. Ábrese coa “presentación” (pp. 6-7),
na que se apunta que este certame xurdiu co “propósito” de “propiciar unha plataforma
de creación que fomentase a escrita de textos dramáticos para a radio, facilitase o diálogo
entre a dramaturxia contemporánea e o medio radiofónico e, ao tempo, que divulgase a
escrita teatral galega e contribuíse á reactivación e actualización do xénero de teatro
radiofónico” (p. 6). Refírese que, na altura de terse celebrado dez edicións, o certame
“está contribuíndo á reactivación dun xénero que baixo distintas denominacións
(radioteatro, teatro radiofónico ou ficción sonora) experimenta un momento de revisión e
actualización no panorama internacional” (p. 6). Especifícase que pese a que certame
“toma forma na radio” tamén se publican as pezas dramáticas galardoadas e finalistas
nunha colección propia de teatro radiofónica. Finalízase nomeando os membros do
xurado, a contía do premio e as autoras galardoadas e finalistas en 2016, cuxos textos se
reproducen no volume. A seguir acóllese o limiar “Debullar cos ollos pechados” (pp. 812), a cargo de Marta Pazos (membro do xurado), datado en Compostela en marzo de
2017, no que explica que aceptou o convite de asinar o limiar xa que, ademais de
cumprirse dez anos do certame, en 2017 tamén “fago vinte anos de carreira e empezo a
dirixir o meu espectáculo número vinte e Voadora, a nosa compañía de teatro, tamén fai
unha década” (p. 8). Rememora palabras de Margarita Borja, vicepresidenta de Clásicas
e Modernas, no marco do ciclo teatral FITO de Ourense, nas que contou “o caso da
selección de músicos para unha importante filharmónica europea” (pp. 8-9), para
reivindicar que cómpre “que se visibilice o noso traballo, que se nos valore polo talento,
polas nosas capacidades, cos ollos pechados. En igualdade de condicións. Ese é o meu
desexo para a próxima década” (p. 9). Destaca que O quinto inverno, de Eva F. Ferreira,
“propón traballar desde un espazo afastado da nitidez” e que “a selección musical que
propoñen as indicacións escénicas é fantástica e amplifica a viaxe” (p. 10). Define Veos,
de Ana Carreira, como “unha peza redonda e evocadora” e repara no “carácter vertixinoso
e o acertado punto de xiro da obra” (p. 10). Resalta d’Un bo final, de Carolina Alba Castro,
que se trata dunha “comedia sobre as rupturas de parella” e que resulta “moi divertida” e
está “trufada de planos inesperados” (p. 10). E de Puntos de vista, de Avelina Pérez,
destaca que “a aparente lixeireza dos seus diálogos, que por veces recordan o teatro do
absurdo, esconde intencións moi agudas sobre a pouca obxectividade que temos baixo o
aluvión de información ao que estamos sometidos no momento presente” (p. 11). Remata
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aludindo ao labor do realizador Chus Silva. A seguir reprodúcense as catro pezas
galardoadas:
- O quinto inferno, Premio do Xurado do X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico
2016, de Eva F. Ferreira, pp. [14]-26.
Encabezada por citas tiradas d’A hipótese cibernética, de Tiqqun, e de Crítica e clínica,
de Gilles Deleuze referidas á néboa e á bruma, na trama participan cinco voces de muller
diferentes e outras voces variadas, entre as que figuran “paxaros, insectos, ovellas e
cadelos” e a propia “néboa”. A peza é unha mestura dos parlamentos dos personaxes e
dos sons que se escoitan pola rúa (pasos, música variada,
sons do tráfico) coa finalidade de que oímos constantemente mais “en realidade, aínda
non aprendemos a ESCOITAR” (p. 26).
- Un bo final, Premio da Audiencia do X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico
2016, de Carolina Alba Castro Estévez, pp. [27]-39.
A través do diálogo entre os personaxes de Ela, El e Eu (voz feminina), explícase o fin da
relación amorosa de El e Ela (encargada de verbalizar o final) mentres o Eu funciona
como guionista e Ela no pasado, de aí que coñeza de primeira man os dous integrantes da
parella, da que só restan “bágoas” e “o tempo” (p. 39), sen sequera “unha aperta” final.
- Punto de vista, Finalista do X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico 2016, de
Avelina Pérez Pérez, pp. [41-66.
Peza asentada nas conversas encadeadas das voces A, B, C, D e E que van variando en
base ao ritmo das intervencións e aos temas abordados, todos eles sobre o momento
actual.
- Veos, Finalista do X Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico 2016, de Ana Mª
Carreira Varela, pp. [67]-79.
Peza estruturada, por unha banda, en base ao diálogo entrecortado entre un home e unha
muller que entran nunha casa e acenden a luz para inspeccionar o que atopan; e por outra
banda, nunhas frases finais inconexas dunha persoa que vive sen acender a luz.
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Do teatro radiofónico”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 637,
“Teatro”, 14 setembro 2017, p. VIII.
Encomeza afirmando que a lectura destas pezas lembra “algunhas propostas dos futuristas
italianos”, como “O teatro futurista sintético” de Filippo Tommaso Marinetti. Indica que
con el e con outros creadores das primeiras vangardas principia o “teatro posmoderno”,
que racha con “calquera posibilidade de lóxica narrativa, escénica ou visual”. Reflexiona
e argumenta sobre “a páxina en branco” que reclamaba Marinetti e sobre a “secuencia
Finobacci” que describiu Leonardo de Pisa antes de afirmar que “nos textos máis
anticanónicos, máis tendentes a unha forte entropía, sempre agroma unha estrutura, unha
causalidade que, finalmente, acaba por ser profundamente aristotélica” debido a que os
conceptos de trama e de drama “son indisociables dos conceptos de acción e movemento”.
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Refire que isto acontece na peza Veos, a través dun recurso que xa estaba presente no
“realismo sucio” (segundo o denominou Bill Buford) ou “realismo minimalista”, na que
militaron Richard Ford, Carver ou Tobias Wolff. Indica que Avelina Pérez Pérez tamén
renuncia “ás metáforas, aos monólogos”, mentres que a estrutura d’Un bo final é “máis
convencional” se ben enagde “unha reviravolta”. Destaca que a peza gañadora indica
dende o propio comezo a mestura “entre minimalismo na acción e no conflito” e unha
“extrema densidade nas referencias”. No á parte intitulado “Escena e muller”, alude á
presentación ou prólogo de Marta Pazos, “no que fai unha defensa necesaria dunha maior
presenza da muller no mundo da cultura”, idea que argumenta e exemplifica coa
dramaturxia galega dos últimos anos. Remata incidindo en que se trata dunha “cuestión
de xénero, pero tamén de estrutura, sobre todo de estruturas”.
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III. 2. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS
Bernhard, Thomas, O facedor de teatro (Der Theatermacher, Suhrkamp Verlag Berlín,
1984), trad. Catuxa Pato, lim. Joan Giralt-Bailach, revisión lingüística Ana Salgado, Vigo:
Editorial Galaxia/ Xunta de Galicia, col. ESAD, n.º 12, 27 outubro 2017, 179 pp. (ISBN:
978-84-9151-083). 
Peza dramática de Thomas Bernhard (1931-1989) que se abre co limiar “Thomas
Bernhard: o compositor de ‘comitraxedias’ entre a espera e a festa” (pp. [7]-23) de Joan
Giralt-Bailach, que encabeza coa cita “ESCRIBIR (antes de, mentres de, despois de) A
ESPERA / Escribir teatro é sempre escribir contra o teatro” (p. [7]) e no que principia
apuntando de forma sintética os trazos da súa escrita, pensada para os actores, para si
mesmo e para os espectadores. A seguir céntrase na peza O facedor de teatro explicando
o título, a estrutura clásica e a lectura da peza como unha oposición de contrarios;
abordando o desenvolvemento da peza en base á premisa de que “o teatro é sempre un
anacronismo e unha utopía” (p. 11); clasificando a peza de Bernhard como unha “festa”
(p. 12) e tamén como unha “fuga” (p. 13); reparando en que nos temas abordados sempre
subxace a morte e na configuración espazotemporal, que está máis suscitada que descrita
e figurada; incidindo en que, pese ao abondoso número de personaxes, a peza xira ao
redor do que dá título á peza, e que ademais existen personaxes-monicreques que non
falan, recurso que posibilita que “a comedia avance” (p. 19). A seguir reprodúcese a
tradución da peza, que se abre co texto “Un certo talento para o teatro / xa de neno/ nado
como home do teatro xa sabe/ un facedor de teatro / xa logo un trampón” (p. [27]) e se
desenvolve “Na taberna O Cervo negro en Utzbach. Sala de baile”. Estrutúrase en catro
escenas (a primeira dela é a máis extensa) nas que interveñen sete personaxes, se ben o
protagonista é Bruscón, o facedor de teatro. O tempo da acción dramática abrangue dende
as tres da tarde até a noite dese mesmo día, e a escena terceira encomeza “media hora
máis tarde” (p. [139]) que a segunda escena. Se ben ao longo de toda a peza o personaxe
de Bruscón está a preparar o espazo e a decidir os personaxes da familia do propio
Bruscón e os seus parlamentos, vestiario e xestualidade, na terceira escena matízanse as
intervencións dos personaxes para poder escenificar a peza Roda da historia por vilas
pequenas próximas a Utzbach, e na cuarta xa está a piques de erguerse o telón para a
escenificación da citada peza. En conxunto, durante o proceso teatral, cuestiónase de
forma moi crítica o labor dos actores e dos críticos.
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III. 3. POSTAS EN ESCENA
Neste apartado achégase a información recollida a partir das publicacións periódicas, ben
sen asinar, ben asinadas, que son as que se describen en “recensións” e “referencias
varias”.

III. 3. 1. CICLOS, ENCONTROS, FESTIVAIS, MOSTRAS E
SEMANAS
Aguiño, IXª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Organizada pola asociación cultural, recreativa e veciñal Francisco Lorenzo Mariño de
Aguiño (A Coruña) dende 2011. A edición de 2017 celebrouse os sábados 4, 11, 18 e 25
de novembro no conservatorio-aula de música de Aguiño. Contou coa participación de
Charamela Teatro (Melide), O Aturuxo de Melpómene (Narón), Disfunción Continua (A
Estrada) e A Pombiña (Pedroso).

Agustín Magán, XVIº Festival de teatro afeccionado
Organizado por primeira vez en 2002 pola Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) e a Federación de Teatro Afeccionado (FEGATEA) para lembrar e
homenaxear a Agustín Magán, ademais de servir de intercambio de experiencias entre
grupos afeccionados. A edición de 2017, celebrada os días 29, 30 e 31 de outubro e 1 de
novembro, contou coa participación das compañías teatrais Lohengrín Teatro, coas pezas
A mirada das bolboretas e con Bernarda; grupo de teatro Paso de Valverde, con Ás portas;
Teatro Escoitade, con Peer Gynt (Suite primeira); e Andaravía, con Maniféstate!. Tamén
se representaron para o público infantil as pezas Quero ser maior!, a cargo de Axóuxere
Teatro; e Misterios, d’O Aturuxo de Melpómene.

ALT.16, XVº Festival Alternativo de Teatro e Danza de Vigo
Iniciado no ano 2003, este festival está organizado pola Concellaría de Cultura e
Animación Sociocultural do Concello de Vigo e pola Asociación Cultural Noescafé
Teatro. Patrocinado pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural e pola
Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, conta ademais coa colaboración de entidades
tanto públicas coma privadas, así como da Concellaría de Xuventude, Igualdade e
Normalización Lingüística. Os diversos espectáculos teñen lugar tanto nas rúas de Vigo
coma en espazos cubertos, tales como o Auditorio Municipal, a Casa das Arte, o Museo
de Arte Contemporánea (MARCO) ou a Casa Arines, sé do Instituto Camões. No ano
2017 celebrouse a edición de despedida, a última, tras dezaseis anos de actividade, dende
o 10 até 13 de marzo e contou con actuacións de teatro, danza e performances. Contou
coa presenza de Sonia Gómez, con Bailarina; Begoña Cuquejo, con Bailarina hipnótica;
Masu Fajardo, con Sujeto visible – sujeto invisible; Matarile Teatro, con Antes de la
metralla; e Marco Celeste González, con Wakefield Poole: Visiones y revisiones, que
merecera o premio da crítica 2015 de Barcelona ao mellor só de danza.
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Referencias varias:
- Fernando Franco, “El ALT, vítima de eutanasia”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
24 febreiro 2017, p. 13.
Comenta que se trata da última edición deste ciclo.
- Manuel Bragado, “Vigo e a cultura contemporánea”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo
de Granada”, 14 marzo 2017, p. 25.
Dá noticia de que esta edición foi a última, debido á falta de apoio económico do seu
principal patrocinador, o Concello de Vigo.

Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado
Organizada pola Agrupación Teatral Criaturas coa colaboración do Concello de Rianxo.
A edición de 2017 tivo lugar durante o meses de setembro e outubro no auditorio e na
biblioteca municipal. Contou coa presenza das compañías Tolemia Teatro, con Lowcost
por Shakespeare; Dinamo Teatro, con Contos e outras Andrómenas e Pindirico Show; O
Aturuxo de Melpómene, con Terapia de bar; Down Compostela, con Arturo, Arthur,
Artur; Vacaloura Teátrica, con Enclave D. X.; Urdime, con Percubebé; Teatro do
Improviso, con Gretel; e para público infantil a Agrupación Teatral Criaturas, con Xogo
de xoias.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Teatro aficionado en Rianxo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 25 setembro 2017, p. 24.
Anuncia as pezas que se representarán na edición de 2017 desta mostra.

Alxén, XVIIIª Xornadas de Teatro de
Organizadas Asociación Teatral Alxén A.T.A. Sempre (Salvaterra de Miño, Pontevedra).
A edición de 2017, que se celebrou os días 19, 20 e 21 de maio no centro cultural da
localidade, contou con monólogos, música e teatro. Participaron os grupos de teatro de A
Feira con O tío Aniceto; Isabel Risco, con Naviza girl; e o grupo Ata Sempre de Alxén
coa estrea d’O concurso. Tamén se representaron as pezas, para público infantil, Planeta
Bugallo, a cargo do grupo de teatro infantil Ata Sempre (pertencente á Asociación
organizadora) e Xan das ondas, de Barafunda Teatro.
Referencias varias:
- L. C., “La parroquia de Alxén celebra sus XVIII Jornadas de Teatro del viernes al
domingo”, Faro de Vigo, “Condado-Paradanta”, “Área metropolitana”, 17 maio 2017, p.
18.
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Recolle o programa completo destas xornadas.

Amador, Circuíto Galego de Teatro
Organizado pola Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA) e os Concellos
das localidades galegas que desenvolveron este circuíto. Até a edición de 2016 incluída,
na cidade da Coruña, estivo coorganizado pola citada FEGATEA, o Concello da Coruña
e a compañía Ateaco. Na edición de 2017 desenvolveron este circuíto trece concellos
galegos entre xullo e outubro. Celebrouse en Nigrán os días 2, 7, 8 e 9 de xullo; en O
Carballiño entre o 2 e o 27 de setembro; en Ferrol do 9 ao 30 de setembro; en Monterroso
entre o 16 e o 24 de setembro; en Comesaña (Vigo) do 16 ao 30 de setembro; en Narón
entre o 17 de setembro e o 1 de outubro; en Oleiros do 17 de setembro ao 21 de outubro;
en Antas de Ulla entre o 17 de setembro e o 22 de outubro; en Vedra do 29 de setembro
ao 21 de outubro; en O Grove entre o 30 de setembro e o 21 de outubro; en Cuntis do 30
de setembro ao 8 de outubro; en Barbadás entre o 30 de setembro e o 21 de outubro; e en
Valladares (Vigo), do 7 ao 15 de outubro. Participaron as compañías Axóuxere Teatro, O
Aturuxo de Melpómene, Chumpá Teatro, Tiruleque Teatro, Porta Abierta, La. C. X.
Enxebre, Falcatrueiros, Atrezo Teatro, O Transo Novo Teatro, Teatrino, Teatro Escoitade,
Andaravía Teatro, Max Teatro e el Club de Lectores de la Biblioteca de Antas de Ulla.

Ames, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de
Mostra de teatro afeccionado organizada polo Concello de Ames. A edición de 2017
celebrouse dende o 20 de outubro até o 17 de novembro e contou coa participación das
compañías galegas The Puntillas Teatro, coa peza A Corda; Andaina Pro Saúde Mental,
con Shakespeare para todos; e a Escola Municipal de Teatro de Ames, con O enmeigado;
e para público infantil O Catre Teatro, con O medo meu.
Referencias varias:
- M. M., “Teatro afeccionado con 4 obras de balde dende hoxe no auditorio do
Milladoiro”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago-A
Barcala-Xallas”, 20 outubro 2017, p. 30.
Enumera as pezas que se representarán nesta mostra.

A Rúa, VIII Xornadas de Teatro Afeccionado
Organizadas pola Asociación Cultural A Ruada co apoio da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria e do Concello da Rúa (Ourense). A edición de 2017
celebrouse entre o 22 de abril e o 10 de xuño. Participaron as compañías Augas do Sil,
coa peza O Menciñeiro; Xaime Prada de Vilamarín, con O consultorio médico; A Ruada
Teatro, con O Velatorio; Aneis de Xinzo de Limia, con Malos tempos; Candea de Viana
do Bolo, con Almas sinxelas; e PRODEME de Monforte, con Diñeiro B. Tamén contou
coa presenza do grupo A.M.B.I. de Ponferrada e de TEF de Chaves, coa peza Bailando
russo.
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Referencias varias:
- Mónica G. Bellver, “Oito obras de abril a xuño”, O SIL, “Cultura”, abril 2017, p. 26.
Informa do cartel completo destas xornadas e salienta que a organización tivo que dar un
xiro de 360º.
_____, “Con tres funcións no mes de maio”, O SIL, “Cultura”, maio 2017, p. 35.
Dá conta das tres funcións do mes de maio destas xornadas teatrais.
_____, “A clausura, o 10 de xuño”, O SIL, “Cultura”, xuño 2017, p. 36.
Detalla as compañías que participaron na edición de 2017 desta mostra teatral.

Arzúa, XIIº Ciclo de Teatro Outono a escena de
Organizado polo Concello de Arzúa, inclúe música, monólogos e teatro. A edición de
2017 celebrouse durante as fins de semana dos meses de outubro e novembro, en
diferentes lugares do municipio. Representouse a peza Polo humor dos dous, de Dínamo
Teatro.
Referencias varias:
- A. P., “Arzúa terá un outono moi cultural con teatro e música”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 11 outubro 2017, p. 33.
Detalla as actuacións deste ciclo.

Begonte, Vº Ciclo de Teatro de
Organizado pola Asociación Cultural Castiñeiro Milenario coa colaboración da
Deputación Provincial de Lugo e do proxecto Buxiganga. Na edición de 2017, que se
celebrou os días 21 e 28 de outubro e o 4 de novembro, as pezas representadas eran para
público familiar: Clarexa que non é pouco, a cargo do grupo de teatro da Biblioteca de
Antas; A quimera do maxín, de Unidade de Ozono; e PingüiSOS, a cargo de Lucecús
Teatro.
Referencias varias:
- C. P. R., “Clarexa que non é pouco’ abre el V Ciclo de Teatro de Castiñeiro Milenario”,
El Progreso, “A Chaira”, 21 outubro 2017, p. 18.
Anuncia que a asociación cultural Castiñeiro Milenario inaugura o seu V Ciclo de Teatro,
dentro do circuíto Buxiganga, coa peza Clarexa que non é pouco do grupo de teatro da
Biblioteca Municipal de Antas de Ulla. Indica que tamén se representarán A quimera do
maxín do grupo polense Unidade do Zono e que se clausurará coa representación
PinguiSOS de Lucecús Teatro.
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Betanzos, VIIº Encontro de Teatro Afeccionado de
Organizado pola Agrupación Teatral Mariñán e o Concello de Betanzos dende o ano 2010.
A edición de 2017 celebrouse durante os sábados do mes de febreiro na Aula Municipal
de Cultura Xulio Cuns (planta baixa do Liceo). Contou coa participación das compañías
galegas Cervanterías de Medievándalos (Santiago de Compostela), coa peza Teatro
clásico do século de ouro para todos os públicos; e o grupo de teatro Badius (Baio), con
Frankestein; e das compañías foráneas Intercazia (Zamora), compañía organizadora do
Certamen Nacional de Teatro para Aficionados Ciudad de Benavente; e de Ajidanha
(Idanha a Nova) (Portugal), con À deriva.
Referencias varias:
- L. T., “El Encontro de Teatro Afeccionado de Betanzos contará por primera vez con
representación de Portugal”, El Ideal Gallego, “Betanzos”, 14 xaneiro 2017, p. 17.
Coméntase a intención de amosar o mellor teatro afeccionado para o goce do público da
Agrupación Mariñán, e a participación nesta mostra, por vez primeira, dunha compañía
lusa. Finalmente conclúese cunha mención aos grupos que van participar nos encontros.

Boqueixón, Vº Ciclo de Teatro de Outono de
Organizado polo Concello de Boqueixón. A edición de 2017 realizouse durante os días
12 e 26 de novembro e os días 3, 10 e 15 de decembro na casa da Cultura de
Camporrapado. Contou coa representación das pezas para público familiar A nena que
quería navegar, de Redrum Producións; O Blues de Haroldo Barrenillo, de Charamela
Teatro; Frankenstein, a cargo do grupo de teatro Badius; Cocido Express, de Os tres
tenedores; e Garabateando.
Referencias varias:
- A. P., “O ciclo teatral de outono de Boqueixón achegará espectáculos para todos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 2 novembro 2017, p. 28.
Detalla as datas e pezas que se representarán neste ciclo.

Buxiganga, Circuítos
Organizado dende o ano 2008 polo Consello da Cultura da Área de Cultura da Deputación
de Lugo e coa cooperación do Consello Asesor de Teatro, co obxectivo de achegar o teatro
aos diversos concellos da provincia e realizar tamén accións formativas. Na edición de
2017, celebrada no salón de actos do colexio de Castroverde e na casa da cultura da
localidade, leváronse a escena as pezas para público infantil e familiar: O Parto de
Calandrino, a cargo de Teatro Lucho Hospital Xeral-Calde; e Pensión 12, de Nova Escena
Teatro.
Referencias varias:
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- N. Neira, “Abierto el plazo de presentación de solicitudes para el circuito de teatro
aficionado Buxiganga”, El Progreso, “Comarcas”, 6 abril 2017, p. 13.
Dá conta da presentación deste circuíto, do seu orzamento e das bases de participación,
tanto para as asociacións participantes como para os concellos interesados en programar
teatro.
- Bran, V, “Castroverde acoge este domingo una función del ciclo teatral Buxiganga”, El
Progreso, “Comarcas”, 10 outubro 2017, p. 13.
Anuncia a representación dese día e adianta outra posta en escena deste circuíto teatral.
- C. P. R., “Los II Sábados de Teatro del Iescha programan 4 obras”, El Progreso, “A
Chaira”, 14 outubro 2017, p. 20.
Ademais de detallar as catro compañías que conforman o programa da segunda edición o
ciclo “Sábados de Teatro” de Vilalba, informa que esta peza, xunto con Perver-Sons, de
Debulla Escénika, tamén se representarán nesta mostra.

Cabaré, XIIIº Festival Galego de
Celebrado con anterioridade en Oleiros e na Coruña, e dende 2016 en Redondela en
coprodución da concellería de Cultura de Redondela e a compañía Nelson Quintero
Cabaret. A edición de 2017, celebrada do 21 ao 27 de agosto, contou con actividades
como talleres, presentación de libros, espectáculos itinerantes e galas de cabaret en
escenarios habilitados na Praza da Torre ou na Alameda de Chapela.

Cambados, Ciclo de Teatro Adulto
Organizado polo Concello de Cambados. A edición de 2017 tivo lugar no Auditorio
municipal durante o mes de outubro os domingos, a diferenza das edicións anteriores que
se celebraban os sábados. Contou coa presenza das compañías Ibuprofeno Teatro, con
Raclette; ContraProducións, con Nacidas Libres; Chévere, con As fillas bravas; e Elefante
Elegante, con Tropical.
Referencias varias:
- B. Y., “Cambados presenta ciclo teatral y A Illa acoge el preestreno del 25 aniversario
de Mofa e Befa”, Diario de Arousa, “Cambados”, 4 outubro 2017, p. 11.
Informa da presentación da programación teatral de A Illa e Cambados. Apunta que A Illa
recibirá o último espectáculo de Mofa e Befa, Cranios privilexiados. Crítica da Razón
Perralleira, un espectáculo dirixido por Carlos Santiago que se representará no auditorio.
Refire que da exposición do ciclo cambadés de teatro encargouse Víctor Caamaño, edil
de Cultura, quen sinalou que, por primeira vez, as actuacións terán lugar os domingos en
lugar do sábados. Recolle que as compañías e pezas que configuran o cartel serán
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Ibuprofeno Teatro, con Raclette; ContraProducións, con Nacidas Libres; Chévere, con As
fillas bravas; e Elefante Elegante, con Tropical.

Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Fundada en 1984 pola Asociación Cultural Xiria. Organizada pola Asociación Cultural
Xiria, o Concello de Cangas e Ningures Produción. Está actualmente patrocinada pola
Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), Concello de Cangas, Deputación de
Pontevedra, Frigoríficos del Morrazo e a Xunta de Galicia. Realiza unha programación
internacional, estatal e galega, ademais de exposicións, obradoiros, encontros e eventos
como o “Revoltallo en Pedra”, no que se dan cita moitas das asociación culturais e
artísticas de Cangas, ou as xornadas “Mulleres en Acción” (creadas no ano 2000). Durante
esta mostra entrégase anualmente o Premio “Xiria”, co que se destaca o labor teatral
dunha persoa ou a traxectoria dunha agrupación; este ano recaeu en Chévere Teatro. A
edición de 2017 celebrouse do 30 de xuño ao 8 de xullo. Entregouse o Premio Mulleres
en Acción a Antía Cal e o Premio Xiria ao labor teatral a Cándido Pazó. Contouse coa
participación das compañías galegas Traspediante, coa peza UP2DOWN;
Contraproducións, con Nacidas libres; Carballo con botas, con Teatro na mochila; Teatro
en punto, con Unha rosa entre as pernas; Inherente Teatro, con Agares que buligan
gozando ao sol dunha habaneira que non é; Natalia Outeiro "Pajarito", con A vida tola;
Chévere Teatro, con Río Bravo; Pistacatro Productora de Soños, con Outono; EMAEC,
con Accións transitivas ¡Auch! e con Incendios; Enconarte Producións, con Non é país
para conas; Avelina Pérez, con Os cans non comprenden a Kandinsky, para público
adulto; e das compañías Aroa Berjón, coa peza Kakún, a árbore da montaña e a coroa, a
espada e o traxe suave de peluche; Tanxarina, con A galiña azul; e Nelson Quinteiro, con
Pequeno cabaret infantil, para público infantil. Tamén se contou coas compañías foráneas
Nueve de Nueve, Las polis dúo clown, Maintomano, Théâtre du mouvement e La
Mecànica, e Teatro del Barrio.

Referencias varias:
- Sonia Torre, “Estreno de ʻNacidas libres”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 29 xuño
2017, p. 15.
Coméntase polo miúdo a peza Nacidas libres, por mor de ser a que inaugura esta mostra.

Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ciclo teatral organizado pola Concellaría de Cultura de Ferrol, coa colaboración da
Deputación da Coruña e coordinado por Ti e Máis Eu Teatro. Celébrase no Centro Cívico
de Caranza e durante a celebración outórgase o Premio do Público. A edición de 2017
tivo lugar durante os domingos, dende setembro até maio. Contou coa presenza das
compañías The-Sastre Teatro, coa peza Os crápulas opiáceos; o grupo teatral Xosé María
Pérez Parallé, con Ulises; Dos Martín Teatro, con El efecto Coriolis; Cardume Teatro, con
Licor de saúco e con Bambolinas; Agarimo Teatro, con O soño dunha noite de verán;
ATEACO Teatro, con Mátame que eu non podo; grupo de teatro O Aturuxo de
Melpómene, con Terapia de bar; grupo de teatro O Noso Lar, con La plancha de la
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marquesa; Tras Luz Teatro, con O cadro é ser feliz; Compañía Noite Bohemic, con
Pséudolo; El Ruiseñor, con La Natividad... o algo parecido e con La espera; grupo de
teatro San Fins, con A mesa do rincón; Hermanas Teatro, con Cual ingrato es el destino;
Fanfarro Teatro, con Suite up; Delaroute Produccións, con Pedro e o capitán; Solo Teatro,
con Solo; Noite Bohemia, con Hécuba; Abran paso tatro!, con Cantos contos de amor;
Ditirambo Teatro, con Anónima 18; e Ti e máis eu Teatro, con As lavandeiras. Tamén se
representaron as pezas, para público infantil, A fábula, a cargo de Fas-que-fas;
Brincacontos, de Andaravía Teatro; Farrapo Teatro, con Frío; e Misterios, d’O Aturuxo
de Melpómene.

Carballiño, XXVIIIº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Creado no ano 1989 na localidade ourensá do Carballiño. Organizado pola Asociación
Cultural FETEGA, coa colaboración do concello do Carballiño, a Deputación de Ourense
e a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). A edición de 2017 celebrouse
entre os días 5 e 9 de setembro no Auditorio Municipal e no anfiteatro exterior, e
presentou como novidade a entrega dos “Premios Dorotea Bárcena”. Leváronse a escena
as pezas A canción do elefante, de Redrum Producións; Eroski Paraíso, de Chévere
Teatro; e Impronews, de Triatreros. Tamén se representou para o público infantil a peza
Dramaturxia das mulheres, a cargo de Inherente Teatro.
Referencias varias:
- Xiana Cid, “Drama, crítica social, comedia y teatro experimental en Fetega”, La Región,
“Verano”, 1 agosto 2017, p. 29.
Dá conta da presentación do programa da edición de 2017 deste ciclo o día anterior.
Informa da novidade da entrega duns galardóns e enumera as compañías participantes.
- S. N., “Fetega: Con alma gallega”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 31 agosto 2017,
p. 15.
Anuncia o programa detallado da 28ª edición deste festival.
- Mónica G. Bellver, “Cita co teatro do 5 ao 9 de setembro”, O SIL, “Cultura”, setembro
2017, p. 25.
Avanza o programa da edición de 2017 deste festival e adianta que o premio de honra
recaeu en Carlos Blanco.
- Sabela Pinal, “Josi Lage: ʽEste FETEGA ofrecerá calidade e espectáculos teatrais moi
variados en xénero e formato”, La Región, “Carballiño”, “Personaxe do día”, 5 setembro
2017, p. 29.
Conversa coa directora deste festival na que refire a evolución no tempo deste festival e
do teatro galego, destaca claves da edición de 2017 e alude á expectación do público.

Carballo, Venres Culturais en
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Programa cultural organizado polo Concello de Carballo que integra música, teatro,
maxia, exposicións, cinema e outras actividades. A edición de 2017, celebrada dende o 3
de febreiro até o 31 de marzo, no Pazo da Cultura de Carballo e na Biblioteca Rego da
Balsa, contou coa participación das compañías Ibuprofeno Teatro, coa peza Raclette;
Caxade, con É isto é o amor; Sarabela Teatro, con O secuestro da bibliotecaria; Teatro
de Ningures, con Unhas poucas picadelas; Talía Teatro, con Ubú Rei; Voadora Teatro,
con Soño dunha noite de verán; La Guasa Circo Teatro, con Móbil; e Producións Teatrais
Excéntricas, con A cabeza do dragón. Para público infantil representouse a peza Güelagüela, de Galitoon.
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Teatro, arte e concertos de rock para os Venres Culturais'17”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 26 xaneiro 2017, p. 31.
Coméntase polo miúdo o variopinto programa destas xornadas, salientando en primeiro
lugar as novidades teatrais galegas, que desta vez veñen da man de Talía Teatro, Voadora
e Produccións Teatrais Excéntricas.
- J. M., “Chega a Carballo o ʻSoño dunha noite de verán”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 22 marzo 2017, p. 39.
Informa da realización da peza Soño dunha noite de verán, de Shakespeare, a cargo da
compañía Voadora. Tamén salienta a realización dun circo-teatro Móbil pola compañía
La Güasa.

Cariño, XXXIXª Mostra de Teatro Galego de
Mostra teatral para compañías profesionais e afeccionadas e para diversos tipos de
público, que ten lugar no Auditorio Municipal do concello ferrolán. Na edición de 2017,
celebrada entre o 12 e o 18 de agosto, participaron as compañías Pistacatro Productora de
Soños, coa peza Autoestopista intergaláctico; Desastronauts, con Máis alto aínda; e Circo
no Ato, con A salto alto.

Cee á escena, IIIª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Mostra que substitúe á Mostra de Teatro de Cee, que no ano 2012 celebrou a súa XXVª
edición e última. A edición de 2017 tivo lugar no auditorio da casa da cultura dende o 7
até o 12 de agosto. Contou coa presenza das compañías Contraproduccións, coa peza O
tolleito de Inishmaan; O Aturuxo de Melpómene, con Terapia de bar; Talía Teatro, con
Foucellas; Luis Davila e Carlos Blanco, con Menú de noite; Malasombra Producións, con
O caso é ter saúde; e Chévere Teatro, con Eroski Paraíso. Tamén se representou para o
público infantil O furancho, a cargo de Ibuprofeno Teatro.
Referencias varias:
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- José M. Ramos, “La Semana de Teatro e das Artes Escénicas trae a Cee siete grandes
espectáculos”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5 agosto 2017, p. 32.
Detalla as compañías galegas participantes na edición de 2017 deste ciclo.
- Brais Silver, “Actividades de todo tipo llenan la programación estival de Cee”, El Correo
Gallego, “especial”, 11 agosto 2017, p. 37.
Anuncia as actividades culturais que se desenvolverán durante o verán, sen precisalas.

Castro de Rei, Vª Mostra de teatro municipal de
Organizada polo Concello de Castro de Rei e a Escola Municipal de Teatro. Na edición
de 2017, que comezou o 28 de xaneiro, participou a Asociación Cultural Os Trocos de
Castro de Rei coa peza Full Monte.
Referencias varias:
- C. P. R., “A Mostra de Teatro Municipal de Castro de Rei comeza o 28”, El Progreso,
“A Chaira”, 22 xaneiro 2017, p. 21.
Dá conta brevemente do programa desta mostra e da data e horario das tres
representacións da mesma.

Chantada, XXVIIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Organizada polo colectivo teatral Faro-Miño do concello lucense de Chantada. Na edición
de 2017, celebrada do 21 ao 24 de agosto na praza do Cantón, participaron as compañías
galegas da Asociación Podreme de Monforte de Lemos, coa peza Diñeiro B; Centro
Teatral Faro Miño de Chantada, con Langreira de Amor; Tiruleque Teatro de O
Carballiño, con Media de Callos; e tamén a compañía foránea Bennu Teatro (Madrid),
con Temporada de Pasiones.
Referencias varias:
- A. L., “Más de 2.000 personas vieron la muestra de teatro Maruxa Villanueva”, El
Progreso, “Ribeira Sacra”, 29 agosto 2017, p. 15.
Fai balance da edición de 2017 desta mostra, indicando a boa acollida por parte do
público.

Chapela, Vº Ciclo de teatro da Asociación Cultural de
Organizado pola Asociación Cultural de Chapela. A edición de 2017, celebrada entre
xaneiro e febreiro no Auditorio do Multiusos do Piñeiral do Crego de Chapela, contou
coa presenza das compañías Os Carballiños, coa peza Un día moi movidiño!; Teatro Fonte
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da Tella, con A media luz os tres; La Cuerda, con Supershow; e o grupo da Asociación
Cultural de Chapela MisturArt Teatro, con En pé de guerra.

Ciclo Principal, Teatro Rosalía de Castro da Coruña
Organizado polo Concello da Coruña no Teatro Rosalía de Castro e celebrado nas
distintas estacións do ano. Na edición de 2017, o ciclo “Outono” celebrouse dende o 22
de setembro ata o 23 de decembro. Contou coa presenza das compañías galegas Sarabela
Teatro, con Normas para saber vivir na sociedade actual; Cándido Pazó, con Nacidas
libres; A Panadaría, con Elisa e Marcela; e Talía Teatro, con O servidor de dous amos; e
de compañías foráneas con pezas de Ernesto Caballero, Eric Coble, Calderón de la Barca,
Tito Asorey e Alfredo Sanzol.
Referencias varias:
- S. E., “Estrenos de teatro, musicales y Colorín Colorado en la Primavera del Principal”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 febreiro 2017, p. 23.
Dá conta das pezas que se representarán neste ciclo.
- M. G. M., “Carmen Machi, Lola Herrera o Gema Matarranz se pasarán este otoño por
el ciclo Principal del Rosalía”, Diario de Ferrol / El Ideal Gallego, “Sociedad”, p. 36, 14
xullo 2017.
Anuncia a presenza de compañías foráneas neste ciclo.
- Gemma Malvido, “Héctor Alterio y Lola Herrera, inicio y fin del ciclo principal del
teatro Rosalía en 2018”, La Opinión, “A Coruña”, 16 decembro 2017, p. 12.
Fai un repaso polas compañías foráneas e galegas que participan na edición de 2017 deste
ciclo. Entre as galegas, cita a estrea da comedia A Leituga e as representacións de Nacidas
libres, de Cándido Pazó e d’O servidor de dous amos, a cargo de Talía Teatro.
- Laura Tutor, “El Ciclo Principal del Rosalía propone un nuevo programa de
visibilización de la mujer”, Diario de Ferrol / El Ideal Gallego, “Sociedad”, 16 decembro
2017, p. 36.
Avanza o programa do ano 2018 que foi presentado o día anterior, destacando as pezas
de compañías galegas: A Leituga, un texto de César Sierra que se estreará o 6 de abril, e
a revisión d'O servidor de dous amos, de Carlo Goldini, a cargo de Talía Teatro.

Cultura no Camiño, Ciclo
Programa escénico e musical organizado pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, coa colaboración da Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) e da Axencia de Turismo de Galicia. A edición de 2017 desenvolveuse nos
concellos das rutas xacobeas durante seis meses. Contou coa participación das compañías
galegas Ibuprofeno Teatro, coa peza Fitness; Pistacatro Productora de Soños, con Petit
192

Cabaré; Avento Producións, con Hansel e Gretel; e Teatro do Atlántico, con Helena:
xuízo a unha lurpia.
Referencias varias:
- Mario Álvarez, “Un cento de concellos no V circuíto de espectáculos Cultura no
Camiño”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 25 febreiro 2017, p. 43.
Coméntase esta iniciativa impulsada pola Agadic e Turismo de Galicia e o seu principal
obxectivo, dinamizar as vilas xacobeas.
- A. Coco, “El Camino acogerá 371 espectáculos de teatro y música en seis meses”, ABC,
“Galicia”, 20 abril 2017, p. 65.
Refire a gran cantidade de espectáculos que os veciños e peregrinos dos concellos
situados no Camiño de Santiago poderán ver grazas a esta iniciativa.
- L. R., “Cultura no Camiñoʼ traerá a la Ruta del Padre Sarmiento actuaciones de primer
nivel”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 20 abril 2017, p. 11.
Dáse noticia da inclusión da ruta Padre Sarmiento no programa Cultura no Camiño, así
como dalgunhas compañías teatrais das que poderán desfrutar as persoas da comarca.
- ECG, “Cultura do Camiñoʼ reúne 371 espectáculos en Galicia”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 20 abril 2016, p. 38.
Informa do número de espectáculos que acollerá este programa e da súa presentación
oficial no Museo das peregrinacións.
- P. P., “Cultura no Camiñoʼ traerá tres actividades culturais a Verín”, La Región,
“Provincia”, 23 xuño 2017, p. 26.
Dá noticia das tres xornadas culturais que se enmarcan dentro desta mostra en Verín.
- S. N., “Música y teatro en la programación cultural”, La Región, “Guía del Veraneante”,
“Verín”, “Cultura no Camiño”, 29 xuño 2017, p. 47.
Anúncianse os espectáculos que terán lugar en Verín por mor da celebración deste
festival.
- Xosé Lois Colmenero, “Hansel e Gretel, este sábado no Centro das Artes de Verín”, La
Región, “Verano”, 5 xullo 2017, p. 27.
Dá noticia da vindeira representación, como segunda actuación deste ciclo, desta peza
teatral da man de Avento Producións. Anuncia a seguinte, Helena: xuízo a unha lurpia.
- Cuca M. Gómez, Shopping en La Bolera, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 16 xullo 2017, p. 62.
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Informa da participación dun contacontos de Expresións Producións no marco de
“Cultura no camiño”.
- ECG, “Cultura do Camiño trae a Cee la obra ʻFitnessʼ el viernes”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 16 agosto 2016, p. 33.
Anuncia a representación da obra Fitness por un membro de Ibuprofeno Teatro, ao que
seguirá a Petit Cabaré pola compañía Pistacatro.

CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario
Ciclo organizado pola Comisión Cultural da Facultade de Ciencias da Educación e do
grupo Teatro Enlata da mesma facultade até 2016. Na edición de 2017 celebrouse os
domingos de novembro en doce centros socioculturais de Santiago de Compostela e en
locais de Marrozos, Laraño, A Rocha e A Gracia. Contou coas compañías Rilo e
Penadique, coa peza O pozo das señoras; Lucecús Teatro, con PingüiSOS; Galeatro, con
O contador de contos; Charo Pita, con O pucheiro da señora Emilia; Berrobambán, con
Adeshoras; Pavís Pavós, con Había unha vez...; Trinque Trinque, con Avós; Simón Piñón,
con O gaiteiro bucólico; Teatro ó Cubo, con GHOP!; Paco Nogueiras, con Radio
Bulebule; A cova das letras, con Mariñeiras; e Capicua e Pedro Giraldes, con Mão Verde.

DAC-Outono Cultural, Ciclo
Organizado pola Deputación da Coruña. A edición de 2017 desenvolveuse en dezaoito
concellos (Ames, Arzúa, Betanzos, Carballo, Cee, Melide, Muros, Narón, Noia, Oleiros,
Ordes, Ortigueira, Padrón, As Pontes, Ribeira, Santa Comba e Vimianzo) durante o mes
de outubro. Contou coa presenza das compañías Chévere Teatro, coa peza Goldi libre!, e
Educateatro, con O mundo máxico de Pinocho.
Referencias varias:
- M. G., “Educateatro e Chévere arrancan o Outono Teatral”, El Correo Gallego, “Área
Compostela”, “Noia. Muros”, 4 outubro 2017, p. 30.
Dá conta da apertura do Outono Teatral de Muros da man das compañías Chévere, coa
peza Goldi libre!, e Educateatro, con O mundo máxico de Pinocho. Sinala que as
representacións realizaranse no centro cultural da vila.

Daniel Cortezón, XIVª Mostra de Teatro Afeccionado
Ciclo de teatro afeccionado levado a cabo no municipio de Ribadeo que recibe o seu nome
do escritor ribeirense Daniel Cortezón Álvarez. A edición de 2017, que tivo lugar entre
os días 6, 7 e 8 de outubro, contou coa presenza das compañías do grupo de teatro Cristo
del Buen Viaje, coa peza A Trastada; O Batán de Cangas, con Bicos de Vinagre; e
Disfunción Continua, con Departamento de Selección.
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Enrique Landesa, VIº Ciclo de Teatro Afeccionado
Certame teatral que dá continuación ao organizado con anterioridade polo Centro Cultural
Rueiro e que se denomina como un dos compoñentes d’O Trasno Novo Teatro. A edición
de 2017 celebrouse entre os días 30 de setembro e o 21 de outubro no salón de actos do
complexo parroquial Cristo da Victoria. Contou coa presenza do grupo de teatro Lametro,
coa peza Unha parodia rural; o grupo de teatro Rueiro, con Con franco nun armario; e o
grupo de teatro Tarantela, con Un cadáver as dez. Tamén se representou, para o público
infantil, Viaxamos cos contos, a cargo do grupo de conta-contos Xanotas e leirotas.
Referencias varias:
- A. R., “Tres comedias para el ciclo de teatro aficionado Enrique Landesa”, Faro de Vigo,
“Vigo 4 Costados”, 19 setembro 2017, p. 3.
Detalla as pezas que se representarán neste ciclo.

Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro
Organizado pola Asociación Cultural La Caja de Pandora en colaboración co Concello de
Verín. A edición de 2017 celebrouse durante os meses de outubro e novembro.
Participaron os grupos de teatro amateur galegos Teatro de Coles, coa peza A illa marela;
Silvardeiras Teatro, con Tarabeleando con Mario; Vai-Avante, con Sganarello o cornudo
imaxinario; Oreteiro, con Caixa pazpallo, caixa do k...; A Tecedora de soños, con
Lisístrata, Sinceridade, Carta de amor a Sara, Unha cuestión de amor e Un bocadillo de
miúdos; Teatro Experimental de Barbadás, con A farsa de Inés Pereira; e La Caja de
Pandora, con W. C. (o baño).
Referencias varias:
- Mónica G. Bellver, “Pulo ao teatro afeccionado”, O SIL, “Cultura”, outubro 2017, p. 30.
Anuncia as agrupacións participantes na mostra, detalla os horarios e as pezas
representadas.
- X. L. C., “Esta fin de semana volve o Festival de Teatro a Verín”, La Región,
“Provincia”, 19 outubro 2017, p. 29.
Informa das pezas que se representarán durante a fin de semana no marco deste festival.

Escenas do Cambio, IV Festival de Inverno de Teatro, Danza e Arte en Acción
Festival celebrado en Santiago de Compostela e que inclúe representacións teatrais,
música, conferencias, proxeccións e espectáculos de danza. A edición de 2017, celebrada
entre o 1 e o 10 de febreiro, contou coa presenza da compañía galega Voadora Teatro, coa
peza Garage. Tamén participaron os grupos foráneos Teatro Nacional Dona María II de
Lisboa (Portugal), coa peza Antonio e Cleopatra.

195

Referencias varias:
- Ágatha de Santos, “Un nuevo año para mentes curiosas”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
“2017, en clave cultural”, 3 xaneiro 2017, p. 32.
Comenta parte da oferta cultural da comunidade galega do ano en curso. Por último,
anuncia esta mostra, que considera primeiro grande evento do ano na Cidade da Cultura.
- Nieves Neira, “Pablo Fidalgo Lareo: ʻSer espectador de teatro hoxe tamén é unha forma
de loita”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, p. 66/ El Progreso, “Vivir”,
“Cultura”, “Artes escénicas”, p. 58, 27 xaneiro 2017.
Acóllese unha entrevista co director deste festival, por mor da súa terceira edición, na que
se comenta o nacemento da mostra, os espazos nos que ten lugar e os obxectivos
perseguidos, entre outras cousas.
- C. Crespo, “Un nuevo camino para las nuevas artes”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Teatro”, 27 xaneiro 2017, p. 16.
Coméntase a práctica totalidade das actividades propostas por este festival. Saliéntase a
utilización de espazos, até o de agora inéditos, da Cidade da Cultura e a ampliación a
escenarios do centro da cidade.
- M. García, “Quince días con la vanguardia escénica”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”,“Agenda”, “Para todos los públicos”, 31 xaneiro 2017, p. L10.
Dáse conta do comezo desde festival, salientando os elementos vangardistas do mesmo e
a súa mirada especial a terras de América do sur, concretamente Chile e Arxentina.
Destácase igualmente o protagonismo do espectador.
- ECG, “Escenas do cambioʼ trae 25 propostas distintas procedentes de dez países”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 1 febreiro 2017, p. 36.
Dáse conta do acto de inauguración desta mostra e das compañías galegas que
participarán na mesma.
- M. García, “La argentina Magdalena Arau estrena espectáculo”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 3 febreiro 2017, p. L10.
Anuncia a realización de varias propostas culturais no marco do festival Escenas do
Cambio.
_____, “El escenario se traslada a las estación de ferrocarril”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 4 febreiro 2017, p. L10.
Infórmase da vindeira proposta deste festival, onde o escenario se traslada á mesma
estación de ferrocarril compostelá. Finalmente resúmese parte do programa.
- ECG, “Escolares de 8 a 11 años se convierten en actores improvisados en la CdC”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 4 febreiro 2017, p. 25.
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Dáse noticia de que os máis pequenos vanse converter, dentro desta mostra na Cidade da
Cultura, en actores improvisados debido á instalación interactiva Crazy but True.
- Abraham Coco, “Realidad subtitulada”, ABC, “ABC Cultural”, n.º 1.268, “Teatro”, 4
febreiro 2017, p. 25.
Dáse noticia de que os máis pequenos vanse converter, dentro desta mostra na Cidade da
Cultura, en actores improvisados debido á instalación interactiva Crazy but True.
- Ana Iglesias, “Chévere invita a conocer sus tres décadas de historia”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 7 febreiro 2017, p. 24.
Dá conta da intervención de Chévere nesta mostra, un mapa emocional polas rúas de
Compostela con motivo das súas tres décadas de vida.
- M. García, “Teatro de calle con Chévere y Federico León en el CGAC”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 7 febreiro 2017, p.
L10.
Informa da realización dunhas Cheverografías, con motivo do 30 aniversario do grupo
Chévere.
_____, “Recoñecemento ao sociólogo Fermín Bouza Álvarez”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 9 febreiro 2017, p. L10.
- Santiago Jaureguizar, “Para ler diarios non teño que conducir”, Diario de Pontevedra/
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 69, 19 febreiro 2017, p. 8.
Infórmase, entre outras cousas, da celebración deste festival e coméntase a adaptación de
Valle-Inclán do CDG.
- A. I. S., “La Cidade da Cultura invita a escolares a tomar parte en un experiencia teatral”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 22 xaneiro 2017, p. 28.
Anuncia que dentro do marco desta mostra, a Cidade da Cultura invita a nenos de entre
oito e once anos, dispostos a ser actores improvisados, a participar na peza Crazy but
True, ideada por Ant Hampton.
- Ágatha de Santos, “Escenarios del cambio’ ofrecerá trece espectáculos de cinco países
en Santiago”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 24 novembro 2017, p. 51.
Indica as datas desta cuarta edición do ciclo, e destaca a estrea de Garage de Voadora
Teatro.
- R. A., “Galicia, punto de unión del teatro”, ABC, “ABC del OCIO”, “En escena”, 1
decembro 2017, p. 66.
Comeza incidindo en que nesta mostra reúne nesta edición artistas de España, Francia,
Italia, Portugal, Marrocos e Siria que conforma “un paisaje total”, como sinala Pablo
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Fidalgo, director creativo da mostra. Nomea algunhas das representacións escénicas que
terán lugar e finaliza resaltando que esta mostra “intenta postularse como una cita
ineludible en el calendario de los eventos teatrales en España para convertirse en la puerta
de entrada del teatro internacional”.
- María Almodóvar, “Pablo Fidalgo: ‘É bo sacar as cousas da Cidade da Cultura. Este
festival mira desde a periferia, e cre nela”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, “Oro en
paño”, 9 decembro 2017, p. 18.
Conversa con Pablo Fidalgo Lareo sobre os seus comezos e o seu achegamento ao teatro,
a súa visión do festival, o significado para el da nova edición do festival, o que elixiría do
festival e como se define a si mesmo.
_____, “Chegan as ‘leccións de teatro’ co festival Escenas de Cambio”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 13 decembro 2017, p. 43.
Dá conta da presentación, o día anterior, do programa deste ciclo teatral. Enumera os
participantes na presentación e enumera as propostas que se escensificarán.

EstéNarúa, Vº Festival Galego de Teatro Amador
Festival de teatro organizado pola asociación cultural Ti e Mais Eu Teatro coa
colaboración do Concello de Ferrol. Na edición de 2017, participou a compañía galega
Unicornio, coa peza Divinas palabras; e a compañía foránea Inquedanza (Ponferrada).

Familirúa, IIIº Festival
Organizado polo Concello da Coruña no marco das festas de María Pita. A edición de
2017, celebrada polas rúas da cidade do 6 ao 25 de agosto, incluíu xogos populares,
narracións orais, maxia, teatro, circo e danza. Leváronse a escena as pezas De Aquí e de
acolá!, de Brinca Vai; AsacoCirco Show, de AsacoCirco; Romaría, de Raquel Queizás;
Música de contos, de Marian Ledesma; 4.0, de Cía Sue Moreno; Tic, Tac, Toc!, de Pablo
Díaz; Momo, de Pistacatro Productora de Soños; e Abraios de Rúa, de Fany Triana.
Referencias varias:
- Erika Golás, “Circo, teatro y música a pie de calle”, La Opinión, “A Coruña”, 16 agosto
2017, p. 9.
Anuncia as actividades que se desenvolverán polas rúas coruñesas, durante as festas de
María Pita, entre as que alude ás pertencentes a este festival.

FIOT, XXVIº Festival Internacional “Outono de teatro” de Carballo
Organizado pola Asociación Cultural Telón e Aparte, baixo a dirección do seu presidente,
Alberto Sueiro, e a Concellaría de Cultura do Concello de Carballo. A partir da edición
de 2002 pasou a se denominar “FIOT”. Acolle representacións teatrais, contacontos,
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actuacións musicais e distintos tipos de shows. Asemade, no marco deste festival, tivo
lugar o VII Ciclo OTNI e a XVIII edición Rúa dos Contos. Na edición de 2017, celebrada
dende o 16 de setembro até o 28 de outubro, concedeuse o galardón honorífico “Xograr
de Outono” a Mónica Caamaño e o Premio do Público “Outono de Teatro 2017” a
Cervantina, versións e diversións sobre textos de Cervantes da compañía Ron Lalá e
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Participaron as compañías galegas ilMaquinario
Teatro, con Resaca; e Contraproducións, con Fillos do sol. Tamén estiveron presentes as
compañías foráneas Cirk about it (Castela e León), con El apartamento; Cafetaría Colón
GUTI (Castela e León), con Las historias del Filandar; Tiziana Teatro (Cataluña), con
La zanja; Teatro de la Ciudad e Teatro de la Abadía (Madrid), con La ternura, una
comedia de leñadores y princesas; Feelgood Teatro, Emilia Yagüe P. E Teatro Calderón
(Madrid), con El ciclista utópico; Ysarca e Teatro de la Abadía (Madrid), con Incendios;
Buxman e Kamikaze P. (Madrid), con Todo el tiempo del mundo; Kamikaze Producciones
(Madrid), con Arte. O Ciclo OTNI, mostra teatral destinada a proxectos de carácter máis
contemporáneo, contou coa compañía foránea El pont flotant (Comunidade Valenciana),
con El hijo que quiero tener, ademais de Reckless Sleepers (Reino Unido) e Atresbandes
(Cataluña), con La última cena; e e Los Números Imaginarios (Madrid), con Hamlet entre
todos. Na XIX edición Rúa dos Contos, ciclo celebrado en locais de hostalería, ademais
de monólogos e música, representáronse as pezas galegas Os contos que me foron
contando, a cargo de Paula Carballeira; Contos dun rapaz de aldea, a cargo de Pepe
Capelán; O mellor e o peor dos 80 e 90 en concerto, por Carta de ajuste; O Ás para matar
o 3, por María Lado; Galego pode selo calquera, por Alberte Montes; Cría fama e bótate
a correr, por AldaoLado; Improvisar e gañar!, por Oswaldo Digón, Pedro Brandariz e
Víctor Grande; e Rock&Risa, por Os fillos do estramonio. En “En Paralelo”, participaron
Sal do teatro, con Váter (comedia claustrofóbica); Prácido Domingo, con Non hai que ser
unha casa para ter pantasmas; Tukumpas Teatro, con Amor de pé; e Iria Sobrado, con
Brinde.
Ademais, púxose en escena, para o público infantil, Galeatro, a cargo de Muiñada; e
celebrouse a “Noite branca no teatro” e o “XVII Concurso escolar de teatro lido Xosé
Manuel Eirís”. No marco do FIOT tamén se desenvolveu en 2017 a “Escola do
espectador”, “Café con...”, un “Obradoiro escénico interxeracional del Pont Flotant” e un
“Obradoiro de improvisación teatral e creación de novos contos”.
Referencias varias:
- José M. Ramos, “Se buscan candidatos para ser parte de una obra en la próxima edición
del Outono Teatro”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 16 agosto 2017, p. 33.
Dá conta das bases para inscribirse no “Obradoiro escénico interxeracional del Pont
Flotant”.
_____, “O FIOT reforza o apoio á creación e amplía espazos”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 2 setembro 2017, p. 41.
Ofrece un detallado adianto do programa da edición de 2017 deste festival, destacando as
compañías galegas e foráneas, o galardón a Mónica Caamaño e explica a forma de
adquirir as entradas.
_____, “Teatro, moda, artesanía e xogos na Costa da Morte”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 22 setembro 2017, p. 33.
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Detalla o programa deste ciclo teatral.
- Belén Bouzas, “#allweneedisfiot”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 28 setembro 2017, pp.
2-3.
Ampla reportaxe adiantando o programa da XXVI edición deste festival.
- Patricia Blanco, “Un fin de semana con grandes estrenos”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“FIOT”, “La programación”, 29 setembro 2017, p. 17.
Informa do arrinque da nova edición do ciclo e detalla as compañías foráneas que
participarán esta fin de semana.
- Patricia Blanco, “Carballo estimula la innovación teatral”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Escena”, 6 outubro 2017, p. 17.
Dá conta das actividades ao redor do teatro que se celebrarán esa fin de semana no marco
deste FIOT.
- José M. Ramos, “O escenario do FIOT acolle a Fran Perea e Nuria Espert”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 12 outubro 2017, p. 32.
Anuncia as escenificacións da fin de semana no marco deste festival.
- Marta López, “Núria Espert: ‘La suerte solo pasa una vez y hay que saber cogerla”, La
Voz de Galicia, “Fugas”, “Entrevista”, “Seis décadas en los escenarios”, 13 outubro 2017,
pp. 16-17.
Conversa cunha das actrices protagonistas da peza Incendios que se representará neste
festival.
- Camilo Franco, “Espectros de pais e fillos”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 100, “Fatiga ocular”, 15 outubro 2017, p. 5.
Tras resaltar que “ese pai de Hamlet que o mundo ignora pola fama multitudinaria do seu
fillo é importante na historia. O seu espectro é o que move ao príncipe a facer o que por
si mesmo non se atreve”, céntrase na súa participación como “Hamlet sénior” na posta en
escena de Hamlet entre todos, a cargo da compañía madrileña Los Números Imaginarios,
na que “os roles principais estaban asumidos polos espectadores e o grupo vai dando
instrucións sobre que toca en cada caso”. Explica que “asumín o meu rol como facemos
os galegos coas encomendas: tentando non saírme do papel, atendendo a non deixar
puntos mortos e tampouco que un exceso de protagonismo rompese a espectralidade do
papel”. Finaliza incidindo en que “Hamlet junior chora e o seu pai mírao desde a distancia
fantasmal seguro de que o seu fillo non o entende” e afirmando que “o pai pasa ao
esquecemento e o fillo á gloria. Iso debe ser a contemporaneidade”.
- J. M., “Kamikaze Producciones trae al FIOT los estrenos de dos obras en Galicia”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 19 outubro 2017, p. 31.
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Anuncia as dúas pezas que representará esta fin de semana a compañía que mereceu o
Premio Nacional de Teatro 2017 e outras postas en escena da fin de semana.
- José M. Ramos, “O FIOT’17 baixará o telón coa estrea de ‘Fillos do sol”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 26 outubro 2017, p. 32.
Dá conta da presentación da peza que pecha este festival.
- R. B., “Exitoso estreno de ‘Fillos do sol' en un FIOT que convirtió a Mónica Caamaño
en Xograresca de Outono”, Diario de Arousa / Diario de Ferol / El Ideal Gallego,
“Galicia”, 28 outubro 2017, p. 22.
Indica que a representación desta peza pecha o ciclo, refire o contido da trama e nomea o
elenco actoral.
- Manuel Xestoso, “Incendios”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “teatro”, 2 novembro
2017, p. 7.
Destaca que a peza Incendios, representada neste festival, “fala do destino porque é unha
traxedia antiga escrita no século XXI”.

FITEU, XXIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da Universidade de
Santiago de Compostela
Organizado pola Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua da
Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración co Concello de Santiago de
Compostela e a Aula de Teatro da USC. Na edición de 2017, celebrada no mes de febreiro
no Salón Teatro, representouse a peza galega Cousas que trouxo a chuvia, a cargo da Aula
de Teatro da USC.
Referencias varias:
- M. García, “Cousas que trouxo a chuviaʼ, en el Salón Teatro”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 14 febreiro 2017, p. L10.
Anuncia a representación da Aula de Teatro da USC neste festival e comenta o resto do
programa.

FITEUC, XXIVº Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña
Festival internacional de teatro universitario organizado pola Concellería de Cultura en
colaboración coa Aula de Teatro e Danza da Universidade da Coruña. A edición de 2017,
celebrouse do día 14 de marzo ao 4 de maio no Fórum Metropolitano, o Teatro Rosalía
de Castro e o Normal. Contou coa participación das compañías Aula de Teatro da
Universidade de Santiago de Compostela, coa peza Cousas que trouxo a chuvia; Aula de
Teatro Maricastaña da Universidade de Vigo, Campus de Ourense, con A última cornixa
do mundo; Aula de Teatro NORMAL da UDC, con O home do saco. Seis textos breves de
Juan Mayorga; Aula de Teatro da Universidade de Santiago, Campus de Lugo, con A paz
perpetua; e Corifeo Teatro da UDC, con A cantante calva. Tamén se contou coa compañía
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foránea Aula de Teatro da Universidad de Burgos, coa peza ¿Quién eres? ¿De dónde
vienes? ¿A dónde vas?.
Referencias varias:
- M. García, “El Aula de Teatro de la USC actúa esta tarde en A Coruña”, La Voz de
Galicia”, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 14 marzo 2017, p.
L11.
Dáse noticia da actuación no FITEUC da Aula de Teatro da USC, coa peza Cousas que
trouxo a chuvia.

FITO, Xº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Este festival naceu da man de Teatrauria, programa de accións para a xestión, produción
e difusión das artes escénicas para as cidades. Está organizado pola compañía teatral
ourensá Sarabela Teatro, co apoio do Concello de Ourense, a Deputación Provincial, a
Universidade de Vigo e a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). A edición
de 2017 tivo lugar dende o 5 até o 15 de outubro. Contou coa presenza das compañías
galegas Matarile, coa peza Un circo de pulgas; Avelina Pérez, con Os cans non
comprenden a Kandinsky; Mofa e Befa Produccións Excéntricas, con Cranios
privilexiados; Contraproducións, con Nacidas libres; e Voadora Teatro, con Calypso.
Participaron tamén as foráneas Pepa Plana (Cataluña), El rayo misterioso (Arxentina),
Titiritantes (Castela), Arte Imaxem (Portugal), Yllana (Madrid), Chapitô (Portugal),
Teatro del noctámbulo (Estremadura), Inconstantes (Madrid),
Referencias varias:
- Carlos Asensio, “Unha década sobre a escena”, O SIL, “Ourense”, outubro 2017, p. 9.
Detalla as catorce pezas que representarán compañías galegas e foráneas neste festival.
- Gonzalo Gay, “La X FITO ofrece 14 obras de compañías reconocidas y nuevos talentos
teatrales”, La Región, “Ciudad”, 28 setembro 2017, p. 12.
Detalla o orzamento e recolle as palabras da directora deste festival e dos demais
participantes na presentación do programa da edición de 2017.
- Cristina Marquina, “El humor crítico de Pepa Plana abre paso a diez días de teatro”,
Atlántico Diario, “Sociedad”, p. 37/ La Región, “Ciudad”, p. 21, 6 outubro 2017.
Dá conta da representación que tivo lugar onte e detalla as escenificacións que terán lugar
ese mesmo día no marco do FITO.
_____, “Fantasía y crítica toman los escenarios del FITO”, La Región, “Ourense”, 7
outubro 2017, p. 20.
Adianta as pezas que se representarán na segunda xornada deste festival.
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- Brais Iglesias, “La diversión, el rock y el buen rollo llegan al X FITO”, La Región,
“Ciudad”, 8 outubro 2017, p. 19.
Céntrase nas pezas que se representarán ese mesmo día.
- Cristina Marquiña, “Jorge Cruz: ‘La magia, conseguir representar una obra clásica como
‘Electra’ a partir de cucharas”, La Región, “Ciudad”, “Personaje del día”, 12 outubro
2017, p. 23.
Conversa cun integrante da compañía portuguesa Chapitô sobre a peza que representarán
neste festival.
- C. M., “El FITO se aproxima a la filosofía con Mofa y Befa”, La Región, “Ciudad”, 12
outubro 2017, p. 23.
Dá conta da estrea de Cranios privilexiados neste festival e anuncia a escenificación dese
mesmo día.
- Sonia Torre, “El eterno deseo de desear”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 13
outubro 2017, p. 15.
Ofrece unha crítica sobre a compañía (In)constantes que actuará neste festival cun
espectáculo de "danza y palabra".
- Cristina Marquina, “Mónica Camaño: ‘Pomos en escea o debate da liberdade das
mulleres”, La Región, “Ciudadanos”, 13 outubro 2017, p. 14.
Conversa cunha integrante da compañía Contraproduccións sobre a peza Nacidas libres,
que se representará neste festival.

Galicia, XVIIIª Mostra de Teatro Universitario de
Mostra de teatro universitario celebrada na cidade de Santiago de Compostela. A edición
de 2017 tivo lugar no mes de abril e o 1 de maio na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño,
no Salón Teatro e no Teatro Principal. Contou coa participación das compañías Tolemia
Teatro, coa peza Lowcost por Shakespeare; Aula de Teatro da USC, con Cousas que
trouxo a chuvia; Green Peppers , con Femme fatale; Aula de teatro Normal da UDC;
Polaroid Teatro; Lobishomes Teatro; Artías Teatro; Vacaloura Teátrica; Maricastaña; Tik
Tak;
e
a
compañía
de
Teatro
da
USC-Campus
de
Lugo.
Referencias varias:
- M. García, “Once obras en la Mostra de Teatro Universitario”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “A escena”, 28 abril 2017, p. L10.
Infórmase do programa completo desta mostra, indicando datas e lugares de
representación.
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Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Organizada dende 2013 pola Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) en
cinco espazos de Santiago de Compostela: o Salón Teatro, o Auditorio da Universidade,
o Teatro Principal, a Fundación SGAE e o Auditorio Abanca. A edición de 2017
celebrouse entre os días 12 e 15 de xuño. Ademais de actuacións de danza, maxia e novo
circo, representáronse os espectáculos A nena que quería navegar, de Redrum
Producións; A noiva de Don Quixote, de Eme2 emoción&arte; Castrapo, d’Os Náufragos
Teatro; Emoticores, de Las Tricotouses; Estado de graza. Epifanía da mala filla, de Teatro
do Noroeste; Helena: xuízo a unha lurpia, de Teatro do Atlántico; Normas para saber
vivir na sociedade actual, de Sarabela Teatro; O faiado, de Teatro ó Cubo; Outono, de
Pistacatro Productora de soños; Pum Pum!, de Baobab Teatro; Redondo, de Caramuxo
Teatro; Resaca, de IlMaquinario Teatro; Rubicundo, de Teatro Ghazafelhos; Tropical, de
Elefante Elegante; Ubú Rei, de Talía Teatro; e Ulises e a nena durmida. Segunda travesía,
de Ánxela Blanco. Ademais, no apartado de “proxectos en formato pitching”,
escenificáronse Aguratrat, de Pérez&Fernández; Burlesque Night Show, de Nelson
Quinteiro; Casa O´Rei. Traxicomedia gastronómica, de Ibuprofeno Teatro; Chola a it
girl!, de ArtesaCía; Cranios privilexiados… ou a crítica da razón perralleira, de Mofa e
Befa; Elisa e Marcela, d’A Panadaría; Este es de aire; el otro, de agua, de Masako Hattori;
Nacidas libres, de Contraproducións; e para público infantil Os golfiños e o xigante, de
Fantoches Baj; e Requiem para un monicreque, d’Os Monicreques de Kukas.

Referencias varias:
- Manuel Xestoso, “O escaparate”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “teatro”, 22 xullo 2017,
p. 7.
Afírmase que esta mostra é un mercado e unha oportunidade de darse a coñecer do teatro
galego, un “escaparate”, algo moi necesario. Amplíase o radio de acción desta afirmación
das artes escénicas á cultura galega en xeral. Por último, constátase que se precisa “unha
planificación teatral e cultural que vaia máis alá de organizar un escaparate”.
- Karmele Vázquez, “Más de 160 profesionales se reunirán en Escena PRO”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 9 xuño 2017, p. 42.
Informa da presentación deste festival e dos espazos nos que se desenvolverán as
actividades.
- Montse García, “El mercado Galicia Escena Pro mostrará 19 espectáculos a más de 160
profesionales”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9 xuño 2017, p. 44.
Coméntanse declaracións do conselleiro de Cultura na presentación do festival e
novidades que trae consigo esta edición.
- Alba García, “Arranca la 5ª edición de Galicia Escena Pro, con 160 profesionales”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 12 xuño 2015, p. 25.
Dá conta da organización e obxectivo principal desta mostra, así como da axenda
completa da súa primeira xornada, aportando horas e lugares das representacións.
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- Montse García, “Danza, teatro y música en la segunda jornada de Galicia Escena Pro”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Espectáculos”, 13 xuño 2017, p. L10.
Informa de horas, datas e lugares de representación da segunda xornada deste festival e
indica que a mesma está dedicada a profesionais do sector escénico.
- ECG, “O Escena Pro arranca en Compostela con funcións de teatro e maxia galega”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 13 xuño 2017, p. 37.
Enumera as primeiras pezas que se representarán na quinta edición deste ciclo teatral
- Montse García, “Teatro y circo, en Galicia Escena Pro”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Espectáculos”, 14 xuño 2017, p. L10.
Achega datas, horas e lugares de representación da penúltima xornada desta gran mostra.
- Karmele Vázquez, “Dez compañías galegas levan as súas obras ao Escena Pro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 15 xuño 2017, p. 42.
Coméntase polo miúdo a xornada final deste festival e infórmase de que pechará Teatro
do Atlántico con Helena: xuízo a unha lurpia.
- M. García, “Cuatro obras cierran Galicia Escena Pro”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 15 xuño 2017, p. L10.
Informa do peche desta mostra nunha xornada con catro espectáculos en aberto e gratuítos
para todos os públicos.

Imperdible, IIº Festival Internacional de Impro de Galicia
Organizado pola compañía TheMomento Impro en Santiago de Compostela. Na edición
de 2017, celebrada do 3 ao 7 de maio, participaron as compañías galegas Big Band Impro
Compostela e Impro Maxín, e realizáronse obradoiros impartidos por Javi Pastor, Alfonso
Medina/Ricardo Gassent e Encarni Tarumba. Tamén se contou coas compañías foráneas
Teatro Indigesto (Zaragoza).
Referencias varias:
- ECG, “La II edición de ʻImperdible. Festival de Impro de Galiciaʼ arranca mañana”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 3 maio 2017, p. 24.
Dáse conta da celebración deste festival , dos seus organizadores, do seu obxectivo
principal e dos participantes no mesmo, entre outros datos.

Implícate!, XIIº Festival
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Festival de música e palabra solidaria organizado pola ONG Implicadas no
Desenvolvemento, que inclúe música, danza, poesía e teatro. A edición de 2017,
presentada Yolanda Castaño e Monti Castiñeiras, celebrouse no Teatro Principal de
Santiago de Compostela o día 8 de xaneiro. Contou coa participación de Marián Bañobre,
da compañía Ibuprofeno Teatro e de Robert Bodegas.

Referencias varias:
- M. García, “Nacho Vegas, De Vacas y Rober Bodegas, en Implícate”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Solidaridad”, 4 xaneiro
2017, p. L7.
Infórmase da parte teatral e poética deste festival e noméanse os seus responsábeis.
_____, “Castaño: ʻUnimos nunha festa a cooperación con arte e cultura”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Solidaridad”, 5
xaneiro 2017, p. L7.
Comenta o obxectivo principal desta mostra que reúne diferentes disciplinas e menciona
a artistas que participarán na mesma.
_____, “Música, danza, teatro y poesía en el festival Implícate”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Solidaridad”, 8 xaneiro 2017, p.
L11.
Salienta a participación de autores de lingua galega no festival “Implícate”.
- Clara Aldán, “Premios, galas y algo de literatura”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y además”, “A praza da verdura”, 11 xaneiro 2017, p. 15.
Informa da participación de Yolanda Castaño, xunto con outros membros da comunidade
literaria galega, na gala “Implícate”.
- A. I. S., “Artistas de la música, la danza y la literatura en una noche solidaria”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 8 xaneiro 2017, p. 24.
Refírese a noite solidaria que vai pór en marcha a oenegé Implicadas, co obxectivo de dar
a coñecer a súa filosofía de traballo. Coméntase que pisarán o escenario artistas de
diferentes eidos, entre os que se sitúa o literario, coa presenza de Marián Bañobre, Eli
Ríos, Gonzalo Hermo ou Margarida Ledo, entre outros.

Isto Ferve, XIIIº 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 2017, que tivo lugar do 3 de febreiro ao 19 de marzo, participou a
galega Avelina Pérez, coa peza Os cans non comprenden a Kandinsky. Tamén contou coa
presenza das compañías foráneas Cambaleo Teatro (Madrid) e Lola Jiménez (Canarias).
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Referencias varias:
- A. M., “La XIII edición del Isto Ferve estrena en Vigo cinco piezas contemporáneas”,
Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 23 xaneiro 2017, p. 59.
Coméntase polo miúdo o programa deste festival e indícase que se abre coa peza Os cans
non comprenden a Kandinsky, de Avelina Pérez.

Laracha, Venres teatrais 2017 da
Ciclo de teatro organizado polo Concello da Laracha en colaboración coa Deputación da
Coruña. A edición de 2017 tivo lugar entre os días 3 e 24 de novembro na Casa da Cultura
desa localidade. Participaron as compañías galegas Talía Teatro, con Ubú Rei;
Contraproducións, con O tolleito de Inishmaan; Malasombra Teatro, con O caso é ter
saúde; e Xoeré Teatro, con Pementeiras.
Referencias varias:
- J. M. R., “Venres Teatrais na Laracha coa obra ‘O tolleito de Inishmaan”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 9 novembro 2017, p. 32.
Destaca que a peza que se representará mañá neste ciclo mereceu cinco galardóns nos
Premios María Casares 2017.

Lousame, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de
Organizada pola Asociación Cultural Toxos e Carrouchas e a Concellería de Cultura de
Lousame e a Deputación da Coruña. Na edición de 2017, que se celebrou entre o 16 de
outubro e o 20 de novembro, participaron as compañías Teatro do Improvisto, con P.O.E.;
Tastarabás Teatro, con Trastes… a conciencia; Bradomín Teatro, con As pretendientas; e
Tolemia Teatro, con Quérote… ergo sum. Tamén se representaron, para público infantil,
Títeres en Igualdade, da Asociación Cultural TEC; e L, de Pinchacarneiro Teatro.

Lúas de Outono, IX
Ciclo teatral celebrado no coruñés Teatro Rosalía de Castro. A edición de 2017 celebrouse
o 20 de setembro como homenaxe a Manuel María e estivo organizada pola Deputación
da Coruña, o Concello da Coruña e a Fundación Casa Museo Manuel María. Nela
contouse coa representación da peza A verdadeira historia do poeta Manuel de Paderna,
a cargo da compañía lucense Lucecús Teatro.
Referencias varias:
- Alberto Martínez, “As Lúas de Outono, o día 20 no Rosalía de Castro da Coruña”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 16 setembro 2017, p. 36.
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Informa dos organizadores da mostra, a data de celebración, da peza que se representará
e do director e elenco da compañía, ademais de recoller palabras dos representantes das
institucións organizadoras e da familia de Manuel María valorando o seu legado teatral e
a figura de Manuel de Paderna.

Lugo, XVIIª Mostra de Teatro Clásico de
Mostra organizada no marco dun convenio entre o Concello de Lugo e Caixanova e
destinada a rememorar as figuras de recoñecidos autores do século XX. As diferentes
actuacións celébranse no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo. Na edición de
2017, que tivo lugar entre os días 3 de febreiro e 17 de marzo, contouse na "Sección
Oficial" coas representacións das pezas Barataria, a cargo de Teatro Corsario; e Soño
dunha noite de verán, de Voadora Teatro; e na "Sección Off" coas pezas A Mostra: un
clásico entre os clásicos, de Lucecús Teatro; Illa ollo, de Nasdrovia; Medea, salvaxe?, de
Palimoco Teatro; e para o público infantil A ola de ouro, de Pinchacarneiro Teatro.
Participaron tamén compañías foráneas Pentación, Fundación Unir, Parlon Films / Cup
of Theatre, e Markeliñe.
Referencias varias:
- A. B., “A XVII Mostra de Teatro Clásico encherá Lugo das mellores funcións teatrais”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 24 xaneiro 2017, p. 36.
Dáse conta da presentación da mostra e do obxectivo da mesma, que non é outro que
achegar os clásicos ao público en xeral. Conclúese cun resumo do programa.
- Ruth López, “Lolita y Pastora Vega abren la Mostra de Teatro Clásico de Lugo el día 4
de febrero”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 24 xaneiro 2017, p. 53.
Coméntase a programación completa desta mostra, facendo fincapé na primeira
representación da mesma, que non é outra que a protagonizada por Lolita e Pastora Vega,
todo un clásico de Aristófanes.
_____, “Una revolución femenina liderada por Lolita abre la Mostra de Lugo”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Teatro”, 5 febreiro 2017, p. 63.
Comenta a representación que abre a mostra, que non é outra que La asamblea de las
mujeres, e indica cal é a peza que seguirá, desta vez por parte dunha compañía galega,
Illa Ollo.
- Kari Acebo, “Las mujeres piden paso”, El Progreso, “Lugo”, “La semana por delante”,
6 marzo 2017, p. 6.
Fai eco da representación da obra Medea, Salvaxe? por parte do grupo Palimoco, dentro
da XVII Mostra de Teatro Clásico.
- R. L., “De Shakespeare ao son de Rosa”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 5 marzo 2017,
p. 55.
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Comenta a peza Soño dunha noite de verán, de Voadora, dentro desta mostra e anuncia
as vindeiras representacións da mesma.

Lugo-Ourense-A Coruña, XVIIª Festival de Teatro Grecolatino
Festival organizado pola asociación Prósopon, a sección galega da Sociedade Española
de Estudos Clásicos e o Concello de Lugo. Ten como obxectivo achegar o teatro
grecolatino aos mozos de Educación Secundaria e Bacharelato. No ano 2017, para
facilitar a asistencia a aqueles centros máis arredados, establecéronse tres sedes: o
Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo, o Auditorio Municipal de Ourense e o
Teatro Colón da Coruña. A edición de 2017, celebrada durante o mes de marzo, contou
coa participación do grupo teatral EMS (Bilbao), coa peza Electra; e cos grupos locais El
Ruiseñor e Noite Bohemia.
Lugo, XXIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da USC de
Mostra internacional de teatro universitario celebrada na cidade de Lugo. A edición de
2017, que tivo lugar entre o 21 e o 27 de marzo, acolleu as representacións das pezas A
última cornixa do mundo, a cargo da Aula de Teatro Universitaria Maricastaña de
Ourense; A vontade do povo, de Krilajo; O home do saco, da Aula de Teatro da
Universidade da Coruña; Paz perpetua, da Aula de Teatro USC-Campus de Lugo; e
Cousas que trouxo a chuvia, da Aula de Teatro da USC. Tamén contou coa presenza da
foránea Teatro El Mayal, da Universidade de León. O público puido asistir igualmente a
actividades teatrais complementarias, microproxectos artísticos, conferencias, cursos e
talleres.

Referencias varias:
- Marta Becerra, “Teatro universitario también en escaparetes”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 14 marzo 2017, p. 8.
Entre outros asuntos, infórmase do programa completo deste festival.
_____, “Las artes escénicas salen a la calle”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 19
marzo 2017, p. 10.
Anuncia este festival e destaca o traballo que farán as compañías profesionais de teatro
da cidade na mesma, con performances fóra dos teatros.
_____, “El grupo Maricastaña abre hoy el Festival de Teatro Universitario”, El Progreso,
“Lugo”, “El despertador”, 21 marzo 2017, p. 9.
Dá noticia do comezo deste festival e do seu programa de maneira breve.
_____, “Los universitarios se suben al escenario”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
22 marzo 2017, p. 10.
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Dá noticia da apertura desta mostra universitaria e informa de que son sete compañías ás
que subirán ao escenario en total.
______, “Segunda cita con el teatro universitario”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 23 marzo 2017, p. 10.
Informa da presentación das obras A vontade do pobo e O home do saco, así como o
estreo da peza Paz Perpetua, realizada pola compañía de teatro USC-Lugo, todo no marco
do Festival de Teatro Universitario.

Malpica de Bergantiños, XIIIª Mostra de Teatro de
Organizada pola Consellería de Educación e Cultura do Concello de Malpica de
Bergantiños. A edición de 2017, que tivo lugar no Auditorio do Centro Cívico de Malpica
de Bergantiños do 23 de outubro ao 1 de decembro, acolleu as representacións de
Foucellas, de Talía Teatro; e O tolleito de Inishmaan, de Contraproduccións. Tamén se
levaron a escena, para público infantil, Memorias dun neno labrego, de
Contraproduccións; A tropa trapalleira, de Bocaberta; Dura Lex, de Volta e Dalle; Os
Rockenstein, de Malasombra producións; O Furancho, de Ibuprofeno Teatro; Pan! Pan!,
d'A Panadaría; e Vestido de voda, de Rimavane.

Mámoa de Luou, XX Mes do Teatro da
Ciclo organizado pola Asociación Cultural A Mámoa de Luou (Teo). A edición de 2017,
celebrada entre o 5 de novembro e o 3 de decembro, contou coa participación das
compañías Teatro Mutis, coa peza César a gusto; Andaravía Teatro, con Maniféstate;
Agarimo, con O pai do rapaz; A Mámoa, con Se o sei non volvo á casa; e Teatro Mutis,
con Pareja Abierta. Tamén se representou para o público infantil Brincacontos, a cargo
de Andaravía Teatro.
Referencias varias:
- M. M., “Chega a Luou o Mes de Teatro ca AC A Mámoa e seis pezas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago-A Barcala-Xallas”, 1 novembro
2017, p. 29.
Anuncia que no XX Mes de Teatro de Luou se representarán as pezas: César a gusto e
Pareja Abierta, de Teatro Mutis; Brincacontos e Maniféstate, de Algaravía Teatro; O pai
do rapaz, de Agarimo; e Se o sei non volvo a casa, de A Mámoa.
Manicómicos, XVII Festival Internacional de Teatro Cómico
Organizado pola asociación cultural herculina Manicómicos, coa colaboración do
Concello da Coruña, da Deputación Provincial e de Gadis, acolle actuacións galegas e
internacionais. No ano 2012, a Concellería de Cultura do Concello da Coruña eliminouno
do programa das festas da cidade pero o colectivo Manicómicos decidiu recuperar o
festival xusto o seguinte ano. A edición de 2017 desenvolveuse durante os días 10, 11 e
12 de agosto, no marco das Festas de María Pita, e acolleu diversos espectáculos de teatro
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cómico en diferentes espazos da cidade. Contou coa presenza da compañías galegas Patty
Diphussa, con Hartista contenporánea; Smart, con Smart! Como un teléfono intelixente
pode converterte nunha idiota; Duelirium, con Welcome; e Pistacatro Productora de
Soños, con Impreuna. Tamén participaron as compañías foráneas Cía. Eia Espera, Cía IO,
Infoncundibles, Leandre, Fekat Circus, Cía. Barré, e Cía VAques. O festival remata coa
celebración dunha Gala no anfiteatro do Parque Santa Margarida, con números de humor,
clown e circo.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Gala Aniversario de Manicómicos”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 5 xaneiro 2017, p. 10.
Comenta polo miúdo o que será a vindeira gala aniversario de Manicómicos e que a risa
será imprescindíbel, así como a interacción do auditorio cos artistas.
- M. G. M., “Manicómicos celebrará sus 13 años con una gala ʻdesastreʼ el sábado”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 5 xaneiro 2017, p. 36.
Dáse noticia da vindeira celebración da gala aniversario de Manicómicos no Rosalía de
Castro. Saliéntase que a improvisación ocupará un lugar primordial na mesma e que
aumentou o número de alumnos da escola, así como os socios do colectivo.
- Pablo Lodeiro, “Los Manicómicos estarán en libertad durante las fiestas de María Pita”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, “Reportaje”, 1 agosto 2017, p. 37.
Fai un detallado percorrido polas compañías participantes na edición de 2017 desta
mostra.
- Alicia Pardo, “Un caleidoscopio de música y arte”, La Opinión, “A Coruña”, 1 agosto
2017, p. 15.
Ademais de referir as distintas actividades que se levarán a cabo con motivo das festas de
María Pita na Coruña, entre as que sinala a Feira do Libro e Viñetas desde o Atlántico,
apunta que no XVII Festival de Manicómicos participarán doce compañías nacionais e
internacionais.

Mañufe levanta o telón, IVª Mostra de Teatro Afeccionado
Organizado pola Asociación Cultural San Vicente de Mañufe. A edición de 2017
celebrouse durante as fins de semana do mes de outubro e contou coa participación dos
grupos teatrais galegos Atlántida de Matamá, coa peza Os dous de sempre; e a agrupación
Os cabalos rosas brincan no patín, con O espantallo.
Referencias varias:
- Riveiro, “El ciclo de teatro de Mañufe ofrece la obra ‘Os dous de sempre”, Faro de Vigo,
“Val Miñor-Louriñá”, “Área metropolitana”, “Baiona-Gondomar-Nigrán-Oia-PorriñoMos”, 21 outubro 2017, p. 13.
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Dá conta das postas en escena que terán lugar o día de hoxe e a última xornada do ciclo.

Martabeladas, IVª Mostra de Teatro Afeccionado
Iniciativa da Asociación Teenses pola Igualdade que se celebra no auditorio da Asociación
Rosalía de Castro de Cacheiras (Teo). Na edición de 2017, celebrada no mes de maio,
participou o grupo Matabelas, da Asociación Teenses pola Igualdade, coa peza Dez baixo
cero para público infantil.
Referencias varias:
- J. M., “Matabelas trae su espectáculo ʻDez baixo ceroʼ a Zas”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 6 maio 2017, p. 36.
Informa da realización da obra Dez baixo cero por parte do grupo Matabelas, da
Asociación Teenses pola Igualdade.
Meaño, Mes do Teatro de
Organizado pola Concellaría de Cultura e Educación e a Oficina Municipal de
Información Xuvenil de Meaño. A edición de 2017 celebrouse no centro social de Dena
os domingos do mes de marzo. Contou coa representación dos grupos teatrais Aturuxo de
Baión, coa peza Primeira cita; e Alecrín de Ribadumia, con Repouso absoluto.

MIT, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
Mostra de teatro creada en 1973 baixo o nome Mostra de Teatro Abrente. Organizada pola
Concellaría de Cultura do Concello de Ribadavia, está dirixida por Roberto Pascual e ten
como marco a Praza Maior de Ribadavia, o Auditorio do Castelo dos Sarmientos e as rúas
do barrio xudeu, así como a Igrexa da Madalena ou mesmo outras rúas e prazas da vila.
Dende o ano 2000, ao longo do transcurso da Mostra, o público pode elixir a mellor obra
representada, que é galardoada cunha figura representativa que se entrega no último día
da mostra e que supón a invitación para participar na seguinte edición. A edición de 2017,
celebrada entre os días 14 e 24 de xullo, contou coa presenza das compañías Chévere
Teatro, coa peza Annus Horribilis; Teatro Oficina, CCVF, CDG, Teatro Aveirense e MIT
Ribadavia, con Conto de Inverno; Caramuxo Teatro, con Feo; Voadora Teatro, con Soño
dunha noite de verán; Producións Teatrais Excéntricas, con A cabeza do dragón; e Xandra
Táboas, con Todo sobre Eva; e das compañías foráneas Vaivén Circo (Andalucía),
Auditorio do Castelo / Festival de Salzburgo/ Théâtre de la Ville de París e Young Vic
Theatre de Londres (Reino Unido), Circ Bover (Illas Baleares), Onassis Cultural CentreAthens (Grecia) e Goethe Institut (Alemaña), Teatro de la Ciudad (Madrid), MenoFortas
(Lituania), e Cirk about it (Castela e León). Ademais representouse, para o público
infantil, a peza A galiña azul, a cargo de Tanxarina Teatro.
Referencias varias:
- Mónica G. Bellver, “Obras para todos os públicos”, O SIL, “Cultura”, xullo 2017, p. 34.
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Dá conta dos catro grandes bloques teatrais desta 33ª edición da Mostra.
- Francisco J. Gil, “Ni un día sin fiesta”, Atlántico Diario, “La Revista”, “Portada”, 2
xullo 2017, pp. 2-3.
Repásase o calendario de festas do mes de xullo e repárase na celebración desta mostra
en Ribadavia.
- Sabela Pinal, “La Mostra de Teatro tiene un coste de 190.000 euros”, La Región,
“Ribeiro”, 4 xullo 2017, p. 29.
Dáse conta das queixas do director desta mostra, Roberto Pascual, contra as autoridades,
por mor de que as axudas oficiais non aumentan para que a mesma poida progresar.
Infórmase do custo do festival e de que teñen que traballo incluso voluntarios.
- X. A. Reboiro, “Emotiva lembranza a Rubén García, impulsor da MIT”, La Región,
“Verano”, 15 xullo 2017, p. 30.
Infórmase da emotiva lembranza ao antigo director da MIT, na que se lle adica unha placa
que pon nome ao auditorio da fortaleza de Ribadavia.
_____, “A MIT reivindica o seu papel dinamizador do eido escénico”, La Región,
“Verano”, 16 xullo 2017, p. 28.
Dá noticia da inauguración do programa desta mostra internacional, así como do premio
de honra que outorgan e do aniversario do grupo Chévere.
_____, “As actrices e os actores tamén van á escola para mellorar”, La Región, “Verano”,
17 xullo 2017, p. 20.
Comenta a segunda etapa do festival, na que salienta un obradoiro impartido por Alfredo
Sanzol destinado a actores e directores teatrais, por explica que todos poden mellorar e
aprender.
- Xosé Manoel Rodríguez, “Alfredo Sanzol. ʻLa comedia me gusta muchísimo y el humor
es mi forma de expresarme”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 xullo 2017, p. 39.
Acóllese unha conversa co autor e director teatral Alfredo Sanzol, por mor de que vai
impartir un taller nesta mostra.
- X. A. Reboiro, “Os voluntarios aportan a nota de convivencia na MIT”, La Región,
“Verano”, 19 xullo 2017, p. 35.
Coméntase o labor dos voluntarios da MIT, que non é outra que axudar, tanto ao público
coma ás compañías, que acoden a esta mostra teatral.
- X. A. R., “Unha obra inspirada no mundo de Shakespeare”, La Región, “Verano”, 19
xullo 2017, p. 35.
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Menciona a peza Sueño, que dirixe Andrés Lima, e que se representará dentro desta
mostra. Informa de que se inspira no universo das comedias de Shakespeare.
- X. A. Reboiro, “A Mostra xa colgou o cartel de completo nas prazas de hotel”, La
Región, “Verano”, 20 xullo 2017, p. 29.
Informa que os hoteis de Ribadavia están colgaron o cartel de completo os días en que se
celebra esta mostra, que, xunto coa Feira do Viño e a Festa da Istoria, é a actividade que
atrae máis visitantes á vila.
- X. A. R., “Textos de Shakespeare entre a traxedia e a comedia”, La Región, “Verano”,
20 xullo 2017, p. 29.
Refírese á representación d’O conto de inverno dentro desta mostra.
- X. A. Reboiro, “A MIT rexistra no seu ecuador preto dos 7.000 espectadores”, La
Región, “Verano”, 21 xullo 2017, p. 32.
Comenta a afluencia extraordinaria de público á mostra. Informa de que no seu ecuador,
rexistra preto de sete mil espectadores.
- X. A. R., “Hoxe chegará ó Auditorio o ʽSoño dunha noite de verán”, La Región,
“Verano”, 21 xullo 2017, p. 32.
Entre outras cousas, dá noticia da representación de Soño dunha noite de verán,
coprodución que acollerá o auditorio Rubén García.
- Sabela Pinal, “La MIT destaca a diversidade tanto de xénero como de estilo”, La Región,
“Verano”, 24 xullo 2017, p. 18.
Dá noticia do acto de clausura desta mostra, comenta a gran afluencia do público e
informa de que se fará o reconto dos votos dos espectadores á mellor representación.
- X. A. Reboiro, “Quince mil espectadores na Mostra de Teatro de Ribadavia”, La Región,
“Verano”, 25 xullo 2017, p. 29.
Comenta a grande afluencia de público que acadou esta mostra e saliéntase a diversidade
de estilos da mesma.
_____, “Roberto Pascual: ʻO teatro é froito de moito traballo, non se improvisa”, La
Región, “Verano”, 18 xullo 2017, p. 18.
Acóllese unha conversa co director desta mostra que se centra no público, nos contidos,
nos espectáculos desta edición e no nivel de apoio institucional da mesma.
- S. N., “Con los grandes maestros”, La Región, “Zonas vivas”, “Mostra Internacional de
Teatro”, 12 agosto 2017, p. 35.
Alude ás actividades da edición de 2017 desta Mostra, sen precisalas.
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MITEU, XXIIIª 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. Está organizada pola compañía Sarabela
Teatro xunto coa Aula de Teatro Universitario de Ourense Maricastaña, baixo a dirección
de Fernando Dacosta e a coordinación de Elena Seijo. Conta tamén co patrocinio da
Universidade de Vigo, a Área de Cultura do Concello de Ourense e a Axencia Galega das
Industrias Culturais (AGADIC). Dende 1999 celébrase tamén o “Premio de Dramaturxia
Carlos Couceiro”, que na edición de 2011 engadiu a figura de Begoña Muñoz ao seu
nome, para premiar con 600 euros unha das compañías participantes, ademais dos
premios do público e da MITEU de cada edición. Posteriormente engadiuse un novo
premio, á mellor resolución técnica, denominado “Suso Díaz”. Na edición de 2017, que
se celebrou entre o 20 de marzo e o 4 de abril participaron as compañías galegas Rosaura.
Aula de Teatro Universitaria de Ourense, coa peza Natureza propia; Cordelia. Aula
Universitaria de Ourense, con Sucesos desafortunados; Aula de Teatro da Universidade
de Santiago de Compostela, con Cousas que trouxo a chuvia; Corifeo Teatro da UDC,
con A cantante calva; compañía de teatro da USC. Lugo, con Paz perpetua; Aula de
Teatro Normal da UDC, con O home do saco. Seis pezas breves de Juan Mayorga; Aula
de Teatro da UVigo, con Éxodos; Samuel Diz, con A música na vida de Lorca; e
Maricastaña. Aula de Teatro Universitaria de Ourense, A última cornixa do mundo. Así
mesmo, contou coa participación das compañías foráneas Carolina Torres Topaga
(Colombia), Pablo Carbonell. Pentación S. A., Vaivén Circo (Andalucía), Tecu Teatro (La
Rioja), Grupo de Aula de Danza de La Yex (Extremadura), Mistecum (Lisboa, Portugal),
Teatr'ubi (Covilhã, Portugal), Al Salam Group of Modern Art (Irak / Holanda / Suecia),
Teatro da Didascalia (Portugal), Clownic (Tricicle) (Cataluña), Aula de Teatro de la
Universidad de Burgos (Castela e León), Manuel Ferrol (León, Castela e León), Aula de
Teatro da Universidad de Almería (Andalucía), Grupo de Teatro da UPNA (Nafarroa, País
Vasco), ICC Week, Grupo de Teatro UC3M (Madrid), RESAD (Madrid), Bin Kadi So
(Costa de Marfil), e Albert Pla. Tamén se representou para o público infantil a peza O
traxe novo da emperatriz, a cargo de Gepetto. Aula de Teatro Infantil de Ourense.

Referencias varias:
- Isabel Bugallo, “La Miteu reúne a 30 compañías de siete países en su 22 edición”, La
Región, “Ciudad”, 29 marzo 2017, p. 12.
Dá conta da inauguración desta mostra no Principal de Ourense.
- C. Asensio, “Escenas do mundo”, O SIL, “Ourense”, abril 2016, p. 10.
Comenta a presentación da mostra, o seu orzamento e parte do programa da mesma.
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- Xosé Manoel Rodríguez, “Pablo Carbonell e Albert Pla participan na Mostra de Teatro
Universitario”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Música”, “Que te suene”, 14 abril 2017, p.
16.
Comenta as propostas estranxeiras desta edición e destaca a presenza de Pablo Carbonell
e Albert Pla na mesma.
- Isabel Bugallo, “Pablo Carbonell. ʻSobran futbolistas y políticos; nos faltan maestros y
médicos”, La Región, “Ciudad”, 14 abril 2017, p. 12.
Acolle unha conversa distendida con Pablo Carbonell por mor da súa intervención na
MITEU, onde fala da cidade de Ourense, do seu carácter e de como leva a súa idade.
- S. N., “Pablo Carbonell, en el primer día de la MITEU”, La Región, “Sociedad”, 16 abril
2017, p. 64.
Comenta sucintamente o programa desta mostra e detense en cada unha das
representacións, indicando hora, data e lugar de celebración das mesmas.
- Isabel Bugallo, “La Miteu invita a ʻfacer unha viaxe dende o patio de butacas”, La
Región, “Ourense”, 19 abril 2017, p. 11.
Anúnciase a apertura desta mostra na praza de San Martiño de Ourense e parte do
programa. Coméntanse declaracións do director da mesma, Fernando Dacosta, quen fala
da importancia do teatro, entre outros asuntos.
- B. B., “Miteu”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 20 abril 2017, p. 8.
Informa da participación de múltiples compañías de teatro, nacionais e internacionais, en
lugares de Santiago e Ourense, no marco da XXII Mostra Internacional de Teatro
Universitario.
- E. Fernández, “Viva o teatro, comeza a Miteu”, La Región, “Ciudad”, 21 abril 2017, p.
14.
Dáse conta do comezo da mostra e de parte do seu programa, así como de declaracións
de asistentes ao seu arrinque.
- S. N., “Denuncia y humor en el ecuador de la Miteu”, La Región, “Sociedad”, “Agenda
de ocio”, 24 abril 2017, p. 52.
Refírese o programa da segunda semana da MITEU e destácase, dentro dela, a
representación da peza Ticket, de Clownic.
- L. Rey, “Clownic. ʻBuscamos un ritmo trepidante, que la gente se ría constantemente”,
La Región, “Ciudad”, 28 abril 2017, p. 20
Acóllese unha entrevista a Clownic, compañía de teatro xestual cómico da Aula de Teatro
da Universidade de Burgos, por mor da súa participación nesta mostra, na que se fala da
peza que van representar e da súa semellanza co grupo Tricicle.
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- S. N., “Drama, denuncia y farsa en la recta final de la Miteu”, La Región, “Sociedad”,
“Galicia: Agenda cultural”, 1 maio 2017, p. 52.
Informa da recta final deste festival e aporta horas lugares e datas de representación.
- Marta Salgado, “La Miteu echa el telón con más de 6.000 espectadores”, La Región,
“Ourense”, 7 maio 2017, p. 6.
Dáse conta do número de asistentes aproximado da mostra e do acto de clausura onde se
concedeu o premio da organización.

Monterroso, Circuíto Galego de Teatro Amador de
Organizado pola Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA), o Concello da
Coruña e a asociación Falcatrueiros. A edición de 2017 tivo lugar dende o 17 até o 24 de
setembro no centro sociocultural de Monterroso. Contou coa participación das compañías
Lohengrín Teatro, coa peza Androxénese; grupo de teatro da Biblioteca Antas de Ulla,
con Clowncontos; Chumpá Teatro, con A nosa vila; e Porta Aberta, con A casa do
senador.
Referencias varias:
- O. U. V., “Falcatrueiros inaugura este domingo su festival de teatro aficionado”, El
Progreso, “Comarcas”, 14 setembro 2017, p. 12.
Informa da apertura da edición de 2017 deste ciclo e enumera as pezas que se
representarán.

MOSTRA(TE), XVI Mostra de Teatro Afeccionado
Organizada pola Asociación Cultural Solpor, coa colaboración do Concello de Salvaterra
do Miño e a Deputación de Pontevedra. A edición de 2017 tivo lugar na Carballeira das
Fraguiñas entre os días 21 e 23 de xullo. Contou coa participación das compañías
Tiruleque Teatro, coa peza Media de callos; Teatro Badius, con Frankestein; e Teatro
Atlántida, con Falando de cartos. Tamén se levou a escena a peza para público infantil A
sombra do circo, a cargo de Ksiloco Teatro.
Referencias varias:
- R. Tébar, “Móstrateʼ subirá el telón del 21 al 23 de julio”, Faro de Vigo, “Área
metropolitana”, “Condado/Louriña”, 13 xullo 2017, p. 22.
Menciónase brevemente o programa destas xornadas de tres días de duración.
- L. C., “Tres grupos gallegos de teatro aficionado componen el cartel del XVI festival
Móstrate”, Faro de Vigo, “Área metropolitana”, “Condado - Paradanta”, 20 xullo 2017,
p. 15.
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Detalla as compañías galegas participantes, con pezas para o público adulto e para o
infantil.

Negreira, Ciclo de Teatro de
Organizado polo Concello de Negreira en colaboración coa Deputación da Coruña chega
representacións de grupos afeccionados e profesionais. A edición de 2017 desenvolveuse
durante os meses de abril, maio e xuño. Contou coa participación de Metátese Teatro, coa
peza O Euromillón; O Aturuxo de Melpómene, con Terapia de bar; Teatro do Noroeste,
con Palabras malditas; Aquelando Teatro, con A Fiestra Valdeira; Escola Municipal de
Teatro de Ames, con As Suplicantes; Debullando Teatro, con O mordomo, of course;
Eme2 Producións&Arte, con Get Back. Ademais, o ciclo inclúe pequenas representacións
para o público infantil a cargo de Redrum Producións, con Noiteboa; a Escola de Teatro
de Negreira e o grupo da Fundación de Discapacitados Comarca de Barcala.
Referencias varias:
- M. Manteiga, “Sigue un Ciclo de teatro en Negreira que suma 11 obras”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 26 abril 2017, p. 34.
Informa sobre o programa de actuacións (datas, horarios, grupos que participan e as súas
obras) desta nova edición do ciclo de teatro de Negreira.
- M. García, “Sete montaxes enchen o Ciclo de teatro en Negreira”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “Espectáculos”, 28 abril 2017,
p. L10.
Enumera as pezas que se representarán neste ciclo.

Ob-sceno (fóra de escena), Ciclo de Teatro
Ciclo organizado polo Centro Dramático Galego e que se celebra no Salón Teatro de
Santiago de Compostela. A edición de 2017 contou coa compañía Teatro en Punto, coa
peza Unha rosa entre as pernas.
Referencias varias:
- Xavier Sanmartín C., “Solo 12 personas al día van a gozar esta obra de teatro en
Santiago”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 27 abril 2017, p. 36.
Dáse noticia, e achéganse outros datos, da representación íntima d’Unha rosa entre as
pernas no Salón Teatro da cidade de Compostela, dentro deste ciclo.
- M. García, “Leal y Farruco convierten los camerinos en un escenario”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “A escena”, 28 abril
2017, p. L10.
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Ademais de comentar o programa completo deste ciclo, destaca a representación d’Unha
rosa entre as pernas, que os actores Roberto Leal e Xosé Luís Bernal levarán a escena
nos camerinos do Salón Teatro compostelán.

ONCE, 16ª Bienal de Teatro
Ciclo organizado pola ONCE e que se celebra grazas á colaboración da Xunta de Galicia,
o Concello da Coruña e a Deputación da Coruña no coruñés teatro Rosalía de Castro. A
edición de 2017 tivo lugar dende o día 30 de marzo até o 2 de abril. Contou coa
participación dos grupos galegos Valacar, con O abano de Lady Windermere; e Muxicas,
con Arsénico por compaixón. Tamén representaron pezas as compañías foráneas Sa Boira
(Baleares), La luciérnaga (Madrid), Orozú Teatro (Cádiz), Samaruc (Valencia), Sarau
(Cataluña) e La Ruína (Albacete).
Referencias varias:
- B. L., “A XVI Bienal de Teatro Once pasará por Pontevedra”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 24 marzo 2017, p. 13.
Dá conta do paso pola cidade de Pontevedra desta bienal de teatro.
- K. Porto, “La XVI Bienal de Teatro de la Once recorrerá diez municipios gallegos”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 24 marzo 2017, p. 39.
Infórmase que esta mostra, na que participan oito compañías que teñen actores con
discapacidade visual, percorrerá dez municipios galegos, sendo Coruña a cidade que
acollerá as primeiras estreas.
- L. T., “A Coruña, capital del teatro más integrador, de la mano de la ONCE”, Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 31 marzo 2017, p. 37.
Dá conta da primeira xornada desta mostra teatral e anuncia as postas en escena das
seguintes xornadas. Destaca as compañías pioneiras e alude ás novidades da edición
actual desta mostra.

Ordes, Xornadas de Teatro e Saúde Mental
Organizadas pola Asociación Andaina Pro Saúde Mental coa colaboración do Concello
de Ordes e Feafes Galicia. A edición de 2017 tivo lugar o día 17 de outubro e contou coa
participación do grupo de teatro da Avelaíña, coa peza Tirititi-Tirititá ¡¡¡¡ Que
Panorama !!!!!!!!!; Andaina Dodro, con Full Monty; Asociación Andaina Ordes, con
O galo. Comedia dell'arte; Asociación DOA Cangas, con Furafollas teatro - Love me
tender. Microteatro; Asociación de axuda ao enfermo mental A Mariña, con Teatro
contra el bullying; Asociación APEM Carballo, con Unha de romanos; e Asociación
APEM Coruña, con El hotel de la discordia.

Oroso, Outono Cultural de
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Organizado polo Concello de Oroso no Centro Cultural de Sigüeiro. A edición de 2017,
celebrada dende o 29 de setembro até o 4 de decembro, incluíu diversas actividades:
música, danza, maxia, exposicións e teatro. Contou coa presenza das compañías Chévere
Teatro, con As fillas bravas; Andaina pro Saúde Mental, con Shakespeare para todos, e
Teatro cómico de Isabel Risco, con Naviza Girl, para público adulto. Tamén se
representaron, para público infantil, as pezas Espectáculo para bebés, a cargo de
Percubebé; As fabas máxicas, de Caramuxo Teatro; e Fíos, de Teatro Baobab.

O Seixo, XXVIIIª Xornadas de Teatro Afeccionado en galego
Ciclo escénico organizado pola Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega en colaboración
co Concello de Mugardos. Na edición de 2017, celebrada no local social de Bello Piñeiro,
participaron as compañías Fanfarra Títere Obxe[c]tos, coa peza Manipulando soños; A
Pombiña de Pedroso, con A Invitada; e a agrupación Mariñán.

Outes, Outono Teatral de
Ciclo organizado polo Concello de Outes. A edición de 2017 celebrouse entre os meses
de setembro e novembro no auditorio da Casa da Cultura. Contou coa participación das
compañías Producións Teatrais Excéntricas, coa peza A cabeza do dragón; Ibuprofeno
Teatro, con Raclette; A Panadaría, con Panamericana; a Agrupación Teatral de Mariñán,
Contraproducións, Martabelas, Malasombra Teatro e Medievándalos. Para público
infantil representáronse as pezas A nena que quería navegar, a cargo de Redrum
Producións; Pan! Pan!, d’A Panadaría; Menestra de teatro: o lobo e a lúa, de Teatro
Baobab, e tamén actuaron as compañías Pistacatro Productora de Soños e Caramuxo
Teatro.
Referencias varias:
- S. S., “Outes ofrece dos espectáculos de música y 17 obras”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 15 outubro 2017, p. 33.
Informa da próxima representación teatral que terá lugar no marco do Outono Cultural
que organiza o Concello de Outes que correrá a cargo de Teatro Baobab coa peza
Menestra de teatro: o lobo e a lúa.

Paiosaco, VIIIº Ciclo de teatro "Primavera teatral"
Organizado polo Concello de Laracha. A edición de 2017, celebrada durante o mes de
abril, contou coa participación da compañía Malasombra Producións, con D.E.P., unha
comedia de morte; e para público infantil representouse Pan! Pan!, d’ A Panadaría.
Referencias varias:
- J. M. R., “La Primavera Teatral de Paiosaco traerá al centro cultural tres espectáculos”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 3 abril 2017, p. 25.
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Informa do breve programa desta mostra e engade que as súas propostas van adicadas
principalmente a público adolescente e adulto e que o humor será o principal protagonista.
_____, “Elefante Elegante iza en Paiosaco el telón de la séptima Primavera Teatral”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 6 abril 2017, p. 32.
Anuncia a compañía que abre este ciclo.

Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”
Mostra de teatro afeccionado organizada polo Grupo Metátese Teatro e a sociedade
cultural “Orden de donas e cabaleiros do priorado de Vilar de Donas: Os lobos”. Levada
a cabo a través do Centro de Documentación e Interpretación da Ulloa, esta mostra, que
foi creada coa finalidade de achegar o traballo de grupos afeccionados galegos e foráneos,
conta asemade coa colaboración do Concello, a Concellería de Cultura e a Deputación.
Na edición de 2017, celebrada entre os días 17 de agosto e 2 de setembro, entregouse o
Premio Careón á editorial e libraría Chan da Pólvora e o Premio Mácara ao actor e director
Quico Cadaval. Participaron os compañías galegas Ibuprofeno Teatro, coa peza Fitness;
Obradoiro Municipal do Teatro de Palas de Rei, con Notas de cor; Alentía Teatro, con
Desbrozadoras da cultura e con Manancial de fantasía; Metástese Teatro, con O
euromillón; Teatro Solidario As Insuas de Muros, con Abusóns S. A.; Lusco e Fusco
Teatro, con Cronoloxías; O Batán de Cangas de Foz, con Bicos de vinagre; Quico
Cadaval, Animal de compañía; e Alberte Montes, con Galego pode ser calquera. Tamén
participaron, cos pezas para público infantil, Óscar Varela con De onde veñen os contos
e Nos carreiros da lectura; Tarabelos Teatro, con Sabela e o paxaro máxico; e Tanxarina
Títeres, con As bombas e o xeneral.
Referencias varias:
- O. U. V., “La Mostra de Teatro Amador de Palas de Rei homenajeará a Quico Cadaval”,
El Progreso, “Comarcas”, 12 agosto 2017, p. 11.
Detalla o programa da edición de 2017 deste festival.
_____, “El Teatro Amador de Palas atrae a vecinos y turistas en sus dos primeros días”,
El Progreso, “Comarcas”, 19 agosto 2017, p. 16.
Dá conta da escenificación do día anterior e anuncia as seguintes postas en escena desta
mostra.

Pétit Théâtre
Ciclo teatral en pequeno formato, organizado e desenvolvido no compostelán pub O
Atlántico. Na primeira edición de 2017, celebrada durante o mes de maio, participaron as
compañías foráneas Vayapapordos Teatro, con El romance del Regreso del Doncel; e
Arrastrachelocúpolaspallas, con Máteme, por favor.
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Referencias varias:
- Ana Iglesias, “El pub Atlántico acerca el ‘Petit Théâtre’ al público”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 6 maio 2017, p. 27.
Dá conta da posta en marcha deste ciclo sobre microteatro. Reproduce palabras da
cofundadora e xerente do pub Atlántico referidas á finalidade do ciclo e a variedade de
estilos teatrais que se representarán. Nunha columna intitulada “Agenda” detállanse os
monologuistas galegos e as compañías foráneas que participarán.

Poio Escena, VIº Ciclo de Teatro
Ciclo de teatro afeccionado organizado pola SCD de Raxó, a SCD de Samieira e a
asociación Armadiña de Combarro, en colaboración co Concello de Poio. Dende o ano
2013 pasou de se celebrar durante un mes a se desenvolver durante a metade do ano con
representacións o último venres de cada mes. A edición de 2017 contou coa participación
da compañía Pinchacarneiro Teatro coa peza L para público infantil.
Referencias varias:
- Á. Piñeiro, “Poioescena se refuerza económicamente para atraer a grupos de ámbito
gallego”, Diario de Pontevedra, “Poio”, “Comarca”, 14 xaneiro 2017, p. 16.
Dá noticia do aumento do orzamento que o Concello de Poio fixo á mostra teatral
Poioescena e a outras iniciativas culturais.

Pon-Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado de Ponteareas
Organizado polo Concello de Ponteareas coa axuda dos grupos de teatro afeccionado do
municipio. A edición de 2017 tivo lugar durante o mes de outubro e contou coa
participación de compañías galegas coas pezas para público adulto En pé de guerra, a
cargo de Misturarte; O malentendido e A lección, de Teatro Osiris, de Salceda de
Caselas; Éramos poucos, e…, de Teatro Ponte Caneiro (Fozara); e Cómpre falar ben
dos mortos, do Grupo de Teatro A Pena do Equilibrio (Arcos). E para o público
infantil representouse Pequeño Cabaret Infantil, a cargo de Nelson Quinteiro
Producións.
Referencias varias:
- L. C., “Ponteareas celebra unas jornadas de teatro aficionado”, Faro de Vigo, “Baixo
Miño - Condado”, “Área metropolitana”, 14 setembro 2017, p. 17.
Adianta as bases da edición de 2017 deste ciclo.

Ponteatro, Vº Ciclo
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Ciclo teatral organizado polo Concello de Pontevedra que se desenvolve no Teatro
Principal. A edición de 2017, celebrouse entre os meses de outubro, novembro e decembro
no Teatro Principal. Contou coa participación das compañías galegas Butaca Zero, con
Voaxa e Carmín; A Panadaría e Centro Dramático Galego, con Elisa e Marcela; Eme2
Producións&Arte, con A noiva de Don Quixote; Voadora Teatro, con Calypso;
ilMaquinario Teatro, con Resaca; e Redrum Producións, con A canción do elefante.
Referencias varias:
- Sofía Lorenzo, “Summum e Ponteatro traen a Lola Herrera e Luis Merlo”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 11 agosto 2017, p. 6.
Enumera as compañías galegas participantes na edición de 2017 deste ciclo.
- Belén López, “Elisa e Marcela atópanse coas Marías no teatro”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 15 setembro 2017, p. 11.
Resume o contido das tramas das pezas Voaxa e Carmín e Elisa e Marcela e recolle o
programa deste ciclo.
- B. L., “Las hermanas Maruxa y Coralia cuentan su historia en Ponteatro”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 6 outubro 2017, p. 12.
Detalla o contido da trama da peza Voaxa e Carmín coa que se abriu a edición de 2017
deste ciclo.
- Cuca M. Gómez, “Pontus Lúpulus, ʻcervecéame”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Dente a diario”, “De café con Cuca”, 8 outubro 2017, p. 70.
Fai eco da participación da compañía Yllana25 no ciclo Summum cunha recompilación
de “sketches”.
- Belén López, “María Costas, o dragón e Valle-Inclán”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 26 outubro 2017, p. 12.
Analiza o papel de María Costas na posta en escena d’A cabeza do dragón neste festival.
- Cuca M. Gómez, “Entre Vórtice y Pérez Lourido”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, 10 novembro 2017, p. 70.
Entre outras actividades culturais, dá conta das pezas que se representarán no ciclo
Ponteatro.
- S. V., “Ponteatro llega a su fin con la obra ‘A canción do elefante’ de Redrum”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 13 decembro 2017, p. 10.
Resume o contido da trama da peza que pecha a edición de 2017 deste ciclo e informa da
forma de mercar as entradas.
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Ponteceso, XXIVº Ciclo de Teatro
Organizado pola Concellaría de Cultura de Ponteceso, en colaboración coa Asociación
Cultural Monte Branco. A edición de 2017 tivo lugar os sábados do mes de novembro no
Salón de Actos do E. das Escolas. Representáronse as pezas Ubú Rei, a cargo de Talía
Teatro; e Teatro do Noroeste, con Estado de graza. Epifanía da mala filla.

Ciclo Principal Primavera 2017
Organizado polo Concello da Coruña no Teatro Rosalía de Castro.

Referencias varias:
- S. E., “Estrenos de teatro, musicales y Colorín Colorado en la Primavera del Principal”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 febreiro 2017, p. 23.
Menciónanse as compañías galegas que representarán pezas neste ciclo, ademais das que
participarán no programa infantil Colorín Colorado, dentro desta mostra.

Rede Cultural, Deputación da Coruña
Circuíto cultural organizado e financiado pola Deputación da Coruña e que se
desenvolverá en dezaoito concellos da Costa da Morte. Estrutúrase en dous programas
teatrais: Escena ao vivo, dedicado a propostas profesionais de teatro, títeres, música e
danza; e Alicerces, para propostas non profesionais; e nun programa audiovisual,
denominado Visións, destinado a proxeccións cinematográficas. Na edición de 2017
participaron as compañías Talía Teatro, Ibuprofeno teatro, A Panadaría e Chévere Teatro.
E tamén para o público infantil, participaron as compañías Elefante Elegante, Baobab
Teatro, Mamá Cabra, Ghazafellos, O Sonoro Maxín e Títeres Cachirulo.
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “A Costa da Morte será escenario de 228 actuacións da Rede Cultural”, El
Correo Gallego, “AC Costa da Morte”, 26 abril 2017, p. 38.
Detalla o circuíto cultural, os programas que abrangue, os concellos da Costa da Morte
onde terá lugar e nomea as compañías teatrais para público adulto e para público infantil
que participarán.

Rianxo, Outono Cultural de
Organizado pola Área de Educación, Cultura e Normalización Lingüística do Concello
de Rianxo, coa colaboración da Deputación da Coruña e outras entidades. O teatro ocupa
un papel fundamental neste programa, onde tamén teñen oco as presentacións literarias,
as exposicións, os concertos e até unha acampada na biblioteca municipal. No 2017
celebrouse durante os meses de outubro, novembro e decembro e contou coas
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representacións das pezas Low cost por Shakespeare, a cargo de Tolemia Teatro; Airiños
de Rianxo, con Romeo e Xulieta; A Panadaría Teatro, con Elisa e Marcela; e, dentro da II
Mostra de Teatro Alter Ego, Grupo de Teatro Down Compostela, con Arturo, Arthur,
Artur; Vacaloura Teátrica, con Enclave D.X.; O Aturuxo de Melpómene, con Terapia de
bar; Teatro do Improvisto, con Gretel; A. C. Fogo fatuo, con Hoxe hai regueifa: baile,
contos e música de voda; e Chévere Teatro, con Eroski Paraíso. Para o público infantil,
Contos e outras andrómenas, por Pedro Brandariz; Percubebés, por Marcelo Dobode e
Bea Martínez; Xogo de xoias, pola Agrupación Teatral Criaturas; A nena que quería
navegar, de Redrum Producións; e Feo, por Caramuxo Teatro.

Riveira, Mostra de Teatro de
Organizada pola Concellería de Cultura do Concello de Ribeira coa colaboración da
Deputación da Coruña. Na edición de 2017, que tivo lugar no Auditorio Municipal de
Riveira dende o 20 de outubro até o 1 de decembro, representáronse as pezas O
esperpéntico caso do obreiro do futuro, a cargo de Lautana de Teatro; Será por camiños,
do Grupo de Teatro da Escola de Narón; O caso é ter sáude, de Malasombra Teatro; A
canción do elefante, de Redrum Producións; O tolleito de Inishmaan, de
Contraproduccións; e de Ubú Rei, de Talía Teatro.
Referencias varias:
- S. S., “Sete compañías galegas participarán na Mostra de Teatro de Ribeira”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 8 outubro 2017, p. 34.
Detalla as pezas que representarán as compañías galegas nesta mostra.

Riveira de Humor, IIIº Festival
Impulsado pola Concellaría de Cultura coa colaboración da Deputación da Coruña e
AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais). Esta terceira edición de 2017
celebrouse entre o 8 de xullo e o 12 de setembro cun programa de actividades de humor,
clown, circo e teatro.
Referencias varias:
- S. S., “Arranca en Ribeira el ciclo de humor, magia, teatro en las calles, clown y circo”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 9 xullo 2017, p. 31.
Enumera compañías que participaran nesta terceira edición do festival.

Sada, XIIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Sada que, ademais das diversas
representacións teatrais, presenta outras actividades de xeito paralelo, tales como
coloquios ou cursos monográficos. Concédese ademais o premio Lugrís Freire a aquelas
obras mellor valoradas, podendo participar grupos de toda Galicia e norte de Portugal. Na
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edición de 2017, celebrada entre os días 9 e 24 de setembro na Casa da Cultura Pintor
Llorens, participaron as compañías Gargallada Teatro, con Fuga; Ditirambo Teatro, con
Anónima18; e Escuela Municipal de Teatro, con A Traxedía de Ángel Buendía. Tamén se
representou para o público infantil Misterios, a cargo do grupo de teatro O Aturuxo del
Melpómene; e O medo meu, d’O Catre Teatro.
Referencias varias:
- J. C., “Gargallada consigue tres premios en la Mostra de Sada”, La Región, “Valdeorras”,
23 setembro 2017, p. 22.
Enumera os galardoados na edición de 2017 desta mostra.

San Andrés de Comesaña, XIº Encontro Teatral de
Mostra de Teatro afeccionado organizada pola compañía teatral O Trasno Novo Teatro.
Na edición de 2017, que tivo lugar entre o 16 e o 30 de setembro, participaron as
compañías Hipócrita Teatro, coa peza Hotel desencanto; grupo Escoitade, con Peer Gynt,
e Gargallada Teatro, con Fuga. Tamén contou coa representación, para público infantil,
da obra Misterios, a cargo d’O Aturuxo de Melpómene.
Referencias varias:
- A. Rodríguez, “El circuito gallego de 'teatro aficionado' propone cuatro funciones en
'San Andrés”, Faro de Vigo, “Vigo 4 Costados”, 5 setembro 2017, p. 3.
Detalla as compañías participantes neste certame teatral e achega un resumo da trama de
cada peza.
- A. R., “Escoitade y Gargallada cierran el Ciclo de Teatro Amador en San Andrés de
Comesaña”, Faro de Vigo, “Vigo 4 Costados”, 19 setembro 2017, p. 3.
Anuncia as próximas representacións deste ciclo e detalla o contido das tramas das pezas.

Santa Comba, IIIº Ciclo de Teatro
Ciclo de teatro organizado polo Concello de Santa Comba. Na edición de 2017, que tivo
lugar entre o 10 e o 25 de novembro, representáronse as pezas O rueiro das liortas, a
cargo de Elefante Elegante; Desalmad@s, de Verdeveras Expresións Artísticas; e 25-N
Performance, da Asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña. Para público infantil
levouse a escena a peza A nena que quería navegar, de Redrum Producións.

San Telmo, IX Semana de Teatro Amador de Tui
Organizada polo concello de Tui. A edición de 2017 tivo lugar entre o 17 e o 22 de abril
no teatro municipal da localidade. Contou coa participación das compañías Santiago de
Malvas, coa peza Médico á forza; Aloia de Pazos de Reis, Claro e Clara non se aclaran;
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Chirlomirlo da Asociación Xuntaza de Randufe, con Gran Circo Randulfini; grupo de
teatro da Asociación San Fins de Rebordáns, con O Indiano; Atalaia do Centro
Sociocomunitario, con A lotaría; e Mesturanzas de Area, con A herdanza de dona Urraca.
Referencias varias:
- Antón Ferreira, “El Teatro de Tui recibió a 20.000 espectadores en 2016”, Atlántico
Diario, 19 xaneiro 2017, p. 18.
Fai un percorrido polas diversas actividades que en 2016 encheron o Teatro de Tui,
valorando positivamente a participación dos usuarios. Salienta, mencionándoo de
maneira breve, un dos eventos que contou con maior participación do público, que non é
outro que a Semana de Teatro Afeccionado de San Telmo.

Sen Numerar, Ciclo de Teatro
Ciclo de teatro organizado pola Concellaría de Cultura da Coruña, en colaboración coa
Rede Galega de Teatros e Auditorios, co obxectivo de reforzar a programación do Fórum
Metropolitano e apoiar o traballo de compañías locais e galegas. Na edición de 2017,
celebrada do 7 de outubro até o 25 de novembro, participaron compañías galegas que
representaron as pezas Goldi Libre, a cargo de Chévere Teatro; Mosca, de Sudhum Teatro;
e Helena, xuízo a unha lurpia, de Teatro do Atlántico. Ademais, participaron compañías
foráneas como a de Fernando Egozcoue, coa peza España Ingobernable.
Referencias varias:
- M. G. M., “Los ciclos Sen Numerar y Todo Público regresan en octubre al Fórum”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 2 setembro 2017, p. 36.
Dá conta da presentación deste ciclo e tamén do ciclo Todo Público, e anuncia algunhas
das representacións que terán lugar.

Rábade, Mes do teatro
Organizado polo Concello de Rábade no centro sociocultural. A edición de 2017,
celebrada durante o mes de setembro, contou coa presenza dos grupos teatrais Faro-Miño,
con Langreira de amor; e Teatro Lucho Hospital Xeral Calde, con O parto de Calandrino.
Tamén se representou a peza, para público infantil, A ra que quedou sen charco, a cargo
de A Adala Infantil.
Referencias varias:
- O. U. V., “El Concello de Rábade celebrará el Mes do Teatro, con tres días de
representaciones”, El Progreso, “Comarcas”, 7 setembro 2017, p. 15.
Nomea as postas en escena que se representarán na edición de 2017 deste ciclo.
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Teatro con Melpómene, IIIº Circuíto Galego de Teatro Amador
Ciclo escénico amador organizado pola asociación teatral O Aturuxo de Melpómene. A
edición de 2017, celebrada entre o 11 de setembro e o 1 de outubro no Auditorio de Narón,
contou coa presenza das compañías Axóuxere Teatro, coa peza A túa tenrura, Molotov;
Teatrino, con Os carniceiros; e Paso de Valverde, con Ás portas.

Teatrofilia, XIVª Mostra de Teatro Amador de Vedra
Festival de Teatro Amador organizado pola Asociación Cultural Papaventos, coa
colaboración do concello de Vedra, FEGATEA e Ullán Teatro. Na edición de 2017,
celebrada no Centro Social da Terceira Idade de Vedra dende o 17 de marzo até o 8 de
abril, participaron, para todos os públicos, as compañías Agrupación Teatral Mariñán
(Betanzos), coa peza O de menos é o nome; Andaravía Teatro (Vedra), con Benvido, Sr.
Ilustrado! e con A vaquiña; Grupo de teatro de maiores do Centro Social de Vedra, con
Unha historia case real; TikTak Teatro (Santiago de Compostela), con Des-enlace; GN
Teatro (Santiago de Compostela), con Cabaret Salomé; e Debullando Teatro (Negreira),
con O mordomo, of course. Tamén se representaron as pezas destinadas a un público
infantil Frío, a cargo de Farrapo Teatro; Noiteboa, de Redrum Producións; Pánico!, de
Farandoleiras Cabaré (Oleiros); Fuga, de Gargallada Teatro (O Barco de Valdeorras); A
volta ao mundo en 80 días, da Escola de San Miguel de Sarandón (Vedra); O xigante
Gandulfo, do Grupo de Teatro da A. C. Cotomanguelo (Orazo); Dramaturxia das
mulheres, de Inherente Teatro (Vigo); e Misterios, d'O Aturuxo de Melpómene (Narón).
Referencias varias:
- M. T., “O cartel de Teatrofilia 2017 elixiarase a vindeira semana”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 14 xaneiro 2017, p. 28.
Anuncia o peche do prazo para presentar o cartel de Teatrofilia, dependente da asociación
cultural Papaventos.
_____, “El cartel de Rubén Lucas anunciará la muestra de teatro amador de Vedra”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 25 xaneiro 2017, p. 28.
Anuncia o cartel gañador do concurso da mostra e as datas da mesma.
- Mar Toledo, “Papaventos achega a Vedra o mellor teatro amador feito en Galicia”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 2 marzo 2017, p. 28.
Informa polo miúdo da XIV mostra organizada por Papaventos en Vedra e das diferentes
representacións que terán lugar.
- Mar Toledo, “Andaravía Teatro acerca la historia del Pazo de Santa Cruz”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 8 marzo 2017, p. 35.
Refire a visita teatralizada ao Pazo de Santa Cruz que van organizar os membros de
Andaravía, entre outras cousas como o prezo das entradas da mostra e a data das diversas
funcións que a compoñen.
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- M. T., “Farrapo Teatro abrirá a mostra de Vedra coa interpretación de ʻFrío”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 16 marzo 2017, p. 31.
Dá conta da inauguración da mostra e das postas en escena que terán lugar. Informa
igualmente de que se gravarán dous textos para emitir en formato radiofónico.
- Mar Toledo, “Teatrofilia segue con éxito de asistentes no centro social de Vedra”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 27 marzo 2017, p. 23.
Dá conta de que a mostra chega á metade do seu programa e fai un repaso das actuacións
que quedan aínda por vir.
- M. T., “Papaventos baja el telón el sábado de la Mostra de Teatro Amador”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 7 abril 2017, p. 30.
Dá conta da compañía que pecha esta mostra.

Teatro no camiño, VIº Ciclo teatro afeccionado
Organizado pola asociación cultural Charamela de Melide. A edición de 2017, celebrada
entre os días 7 e 28 de outubro na casa da cultura da localidade, contou coa participación
de Asociación Cultural La Caja de Pandora de Verín, coa peza Un mal día; O Batán de
Cangas de Foz, con Bicos de vinagre; Rebuldeira Teatro de Sarria, con Delicadas; e a
Asociación Cultural Charamela de Melide, con O blús de Haroldo Barrenillo.

Teo, IXº Mes do Teatro
Organizada polo Concello de Teo en colaboración coa Deputación da Coruña e AGADIC.
A edición de 2017, que tivo lugar do 7 ao 27 de outubro, contou coa participación das
compañías da Asociación Cultural O Maxolo, coa peza O florido pensil; Lois Blanco
Aturuxo, con Os límites do frío; Asociación Teenses, con A cousa de Bernarda Alba; e o
grupo de teatro municipal, con Hotel Ramallosa, para o público adulto. Tamén se
representaron para o público infantil as pezas Low cost for Shakespeare, a cargo da
Asociación Cultural Tolemia; e Foucellas, a cargo de Talía Teatro.
Referencias varias:
- C. T., “Teo centra a súa axenda cultural deste mes no teatro”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 4 outubro 2017, p. 28.
Detalla as pezas que se representarán durante esta edición do ciclo.

Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador
Organizada polo grupo Tirule, co apoio da Deputación Provincial de Ourense e do
Concello do Carballiño. A edición de 2017 celebrouse nas fins de semana do mes de
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outubro e na primeira fin de semana de novembro no Auditorio do Carballiño. Contou
coa presenza das compañías Fauna 113, coa peza Deus, unha comedia; Hipócrita Teatro,
con Hotel Desengaño; Trasluz Teatro, con O cadro é ser feliz; Delaroute Produccións,
con Menciña rica.. rica; Achádego Teatro, con Balas sobre Broadway; ¡Abran Paso!, con
Cantos Contos; O Aturuxo de Melpómene, con Terapia de bar; e Max Teatro, con Cousas
de matrimonio.
Referencias varias:
- Sabela Pinal, “Tiruleque, 32 años por el teatro”, La Región, “Carballiño”, 27 xaneiro
2017, p. 23.
Dáse conta da vindeira celebración esta mostra que vai cumplir os seus dez anos, e
explícanse as dificultades que está tendo a organización para cobrar a subvención do seu
concello.
_____, “Tiruleque pon en marcha a súa décima mostra de teatro de grupos afeccionados”,
La Región, “Provincia”, 8 maio 2017, p. 21.
Informa que se pon en marcha a décima edición desta mostra e dos requisitos existentes
para que os grupos teatrais afeccionados poidan participar nela.
- Carlos Asensio, “A comedia, no Carballiño”, O SIL, “Concellos”, outubro 2017, p. 13.
Detalla o programa destes festival e resume o contido das tramas.

Tomiño, Outono Cultural
Organizado polo Concello de Tomiño. A edición de 2017, celebrada durante os meses de
outubro e novembro no Auditorio de Goián incluíu concertos, cinema, teatro e
exposicións. Participou a compañía Contraproduccións, con O tolleito de Inishmaan.

Valadouro, XXXIIIª Semana do Teatro
Xornada de teatro afeccionado organizada polo concello do Valadouro. A edición de 2017,
celebrada durante os meses de agosto e de setembro, contou coa participación dos grupos
Escouridal (Alfoz-Valadouro), coa peza Brancura; Improvisado (O Valadouro), con Ao
revés; Pico do Castro (A Roda-Tapia), con Borrón en conta nova;A Adala (Fazouro), con
O que hai que ver ó volver á casa; Metástase Teatro (Palas de Rei), con O euromillón;
Axóuxeres (Vilaronte), con Non casei con todos; e O Bordelo (Cervo), con O Malquerer.

Val do Dubra, Outono Cultural
Ciclo celebrado no auditorio municipal de Bembibre, durante os meses de outubro,
novembro e decembro. A edición de 2017 contou coa presenza das compañías galegas
Ghazafellos, coa peza Rubicundo; e Culturactiva, con Dous son parella, para público
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adulto; e da compañía galega Títeres Trompicallo, coa peza Violetas Coletas, contra as
salchichas Gulp, para o público infantil.
Referencias varias:
- A. P., “Comeza hoxe o Outono Cultural de Teatro Val do Dubra”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 7 outubro 2017, p. 29.
Anuncia a representación da peza Rubicundo, a cargo da compañía Ghazafellos.
- M. M., “Sigue el Outono Cultural en Val do Dubra con teatro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Comarca de Santiago- A Barcala-Xallas”, 17 outubro 2017, p.
29.
Dá conta das pezas que se representarán os días 21 e 28 de outubro.
- M. Outeiro, “Continúa el teatro dentro del Outono Cultural dubrés”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 6 novembro 2017, p. 19.
Anuncia as pezas que se representará nos seguintes días neste ciclo.

Viana do Bolo, IIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Ciclo organizado pola Asociación Cultural Candea e celebrado na Casa da Cultura de
Viana do Bolo. Na edición de 2017 celebrada durante o mes de xullo, participaron os
grupos de teatro A Ruada de A Rúa, coa peza Mateo e as pulgas; Teatreir@s de Monforte,
con El avaro; Xaime Prada da Asociación de Veciños de Vilamartín, con El consultorio
médico; e Candea de Viana do Bolo, con Almas sinxelas.

Vigocultura
Organizado polo concello de Vigo no auditorio municipal, inclúe espectáculos de música,
teatro e danza. A edición de 2017 celebrouse durante os meses de outubro e novembro.
Contou coa participación das compañías Trigo Refugallo, con Ritmo refugallo; A
Panadaría e o Centro Dramático Galego, con Elisa e Marcela; Avento Producións, con
BU 21; Circle of Trust-Logela, con Nagare; e Sarabela Teatro, con Ensaio sobre a
cegueira, para o público adulto; e coa peza infantil Antón Comodón. Tamén contou coa
presenza das compañías foráneas Yllana (Madrid) e Companhia do Chapitô (Portugal).
Referencias varias:
- M. Mato, “Vigo Cultura arranca mañana con un pasacalles preludio de Yllana”, Faro de
Vigo, “Tv/Espectáculos”, 28 setembro 2017, p. 51.
Adianta as pezas que se representarán neste ciclo.

Vigo en bruto, VIº Ciclo

231

Programa ideado polos responsábeis de Teatro Ensalle para dar saída ao traballo de novos
creadores escénicos. A edición de 2017, celebrada entre os días 1 de setembro e o 7 de
novembro, na sala Montiel, contou coa participación de Nuria Sotelo, co espectáculo de
danza Métase nos seus asuntos; Xoel Álvarez, con El silencio; e Matarile Teatro, con
Circo de Pulgas. Tamén se representaron Oops! I Did it Again; Después de la Camarina,
coa colaboración de AGADIC e baixo a dirección de Pedro Fresneda; Celestino González
(Seminario Performa da USC e a UC3M de Madrid), con Wakefield Pole, Premio de la
Crítica en Barcelona en 2015; e Honey Rose, dirixida por Avelina Pérez.
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Honey Rose”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 635, “Teatro”,
13 xullo 2017, p. VIII.
Explica o significado da expresión que dá nome á peza Honey Rose que se representa no
ciclo “Vigo en bruto”. Indica que está dirixida por Avelina Pérez e que lembra o
espectáculo Copenhague, de Uvega Teatro. Apunta que a peza trata a submisión, a
dominación, a amizade e solidariedade cunha mirada irónica.
Referencias varias:
- M. Mato, “El Ensalle arranca este fin de semana su Vigo en Bruto para grupos
emergentes”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 7 xuño 2017, p. 51.
Anuncia a inauguración e o comezo deste programa, así como a programación completa
do mesmo.
- Ana Rodríguez, “Honey Roseʼ, un juego en torno al absurdo del paso por la vida”, Faro
de Vigo, “Vigo 4 Costados”, 13 xuño 2017, p. 4.
Principia achegando datos da trama, do elenco actoral e das datas nas que se representará
esta peza. Detalla o xogo co absurdo, a escenografía e o papel dos actores.
- Silvia Gómez e M. M., “La sala Montiel dará comienzo a su actividad en septiembre”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 27 agosto
2017, p. L11.
Detalla as representacións que terán lugar na sala Montiel, a cargo da compañía Matarile
Teatro, durante este ciclo. Finaliza explicando que o proxecto se financiou, por medio dun
crowfunding, a través da plataforma Verkami.

Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico
Xornada teatral celebrada na Casa da Cultura da vila de Sarria. A edición de 2017,
celebrada do 4 ao 6 de agosto, contou con seis representacións. Participaron as compañías
Lila Teatro, coa peza Bestiario Estrafalario; Contraproduccións, con Nacidas libres; Aula
de Teatro do Concello de Sarria, con Asamblea de Mulleres e con Delicadas; Abrapalabra
Creacións Escénicas, con As do peixe; Culturactiva, con Cantos contos contas e con
Desastronauts; Boneca Latera, con Filosofando; Lucecús Teatro, con PingüiSOS.
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Referencias varias:
- Nacho G. Menéndez, “La Semana de Teatro arranca este viernes con dos actuaciones”,
El Progreso, “Sarria”, 3 agosto 2017, p. 16.
Dá conta das datas da edición de 2017 desta mostra e enumera as compañías que actuarán
o venres.

Vilalba, XVIIIª Mostra de Teatro de
Organizada por Hipócrita Teatro, coa colaboración da Concellería de Cultura, e celebrada
no Auditorio Municipal Carmen Estévez de Vilalba. A edición de 2017, celebrada os días
11 e 12 de marzo, contou coa participación da Escola Municipal A Pontenova, coa peza
A horta das cerdeiras; e a Escola Municipal de Teatro de Castro de Rei, con Full Monte.
Referencias varias:
- María Roca, “La Escola de Teatro vilalbesa conmemora su primera década con una
exposición”, El Progreso, “A Chaira”, 3 marzo 2017, p. 21.
Dáse noticia do aniversario da Escola Municipal de Teatro de Vilalba, que o festexa cunha
exposición centrada nos seus anos de vida e coa celebración da mostra. Informa
igualmente do programa.
- M. M., “La Escola de Teatro de Vilalba inaugura una muestra por su aniversario”, El
Progreso, “A Chaira”, 10 marzo 2017, p. 18.
Informa da celebración desta mostra teatral e da inauguración dunha exposición con
motivo do décimo aniversario da súa fundación.

Vilalba, IIº Ciclo Sábados de Teatro de
Organizado polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha) coa colaboración da Deputación
de Lugo. A edición de 2017 celebrouse do 3 de outubro ao 3 de novembro no auditorio
municipal de Vilalba. Contou coa participación das compañías lucenses Debulla
Escénika, coa peza Perver-Sons; Nostrum Cai, con Alba. A casa pechada; Escola
Municipal de Teatro de Vilalba, con Vodas de sangue; e Fantoches Baj, con As pombas
do Carboeiro.
Referencias varias:
- C. P. R., “Los II Sábados de Teatro del Iescha programan 4 obras”, El Progreso, “A
Chaira”, 14 outubro 2017, p. 20.
Detalla as catro compañías que conforman o programa da segunda edición deste ciclo.
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Vilamarín, XXXªs Noites Teatrais de
Organizadas polo Concello de Vilamarín e celebradas no auditorio municipal desa
localidade. A edición de 2017, celebrada no mes de xullo, contou coa participación das
compañías teatral de Vilamarín, coa peza Melocotón en almíbar; e Aula de Teatro
Universitario de Ourense, con A última cornixa do mundo.
Referencias varias:
- Xiana Cid, “Un grupo de Vilamarín abre las Noites teatrais”, La Región, “Verano”, 11
xullo 2017, p. 17.
Comenta o obxectivo do festival, a súa traxectoria, e algunhas particularidades desta
edición. Dá conta de como foi a actuación inaugural e da vindeira representación.
- X. C., “Héctor Martínez. ʻViajaréis por todos los estados emocionales”, La Región,
“Verano”, 11 xullo 2017, p. 17.
Acóllese unha entrevista cun dos actores máis veteráns da Aula de Teatro Universitario
de Ourense, por mor da súa actuación en Vilamarín, na que fala do seu personaxe da peza
a representar e da acollida do público da mesma.

Vimianzo, Sábados de outono de
Ciclo de teatro, maxia e música organizado polo Concello de Vimianzo todos os sábados
dos meses de outubro, novembro e decembro na Casa da Cultura da localidade. A edición
de 2017 denominouse “Os Sábados de Inverno” e tivo lugar entre o 4 de febreiro e o 1 de
abril na Casa da Cultura. Participaron as compañías galegas Producións Teatrais
Excéntricas, con Os amores de Jacques o fatalista e con As do peixe; Contraproduccións,
con O tolleito de Inishmaan; Butaca Zero, con Voaxa e Carmín; Chévere Teatro, con As
fillas bravas; e Teatro do Morcego, con Nosa Señora das Nubes.
Referencias varias:
- J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“AC Costa da Morte”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Nomea figuras destacadas do teatro e do humor galegos que participarán nesta mostra.
Detalla as datas durante as cales se celebrará a mostra e as compañías que intervirán nela.
_____, “Arranca el otoño vimiancés con ‘A cabeza do dragón”, El Correo Gallego, “Área
Compostela”, “Costa da Morte”, 7 outubro 2017, p. 32.
Informa da representación da peza A cabeza do dragón, a cargo de Producións Teatrais
Excéntricas, que terá lugar no auditorio de Vimianzo no marco dos sábados teatrais de
outono.

Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro
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Mostra de teatro organizada polo Concello de Muros coa colaboración da Axencia Galega
das Industrias Culturais (AGADIC). A edición de 2017 tivo lugar dende o 22 de abril até
o 20 de maio no auditorio municipal con representacións e contacontos. Participaron as
compañías Teatro do Morcego, coa peza Presidente; Avelaíñas Teatro e Aula de Teatro
IES Antón Losada Diéguez de A Estrada, con Manancial de Historias; Expresión
Producións, con O libro máxico; Redrum Producións, con A nena que quería navegar;
Muxicas Teatro do movemento teatral ONCE, con Arsénico por compaixón; Teatro
Airiños de Rianxo, con Hoxe non se paga; Paco Nogueiras, con Brinca Vai!; Aula
Municipal de Teatro da Illa, con Repouso absoluto; alumnado de 6º do CEIP Ramón de
Araza, con A nena dos fósforos; O. Teatro Ramón de Araza, con O que custa aforrar 500
€; Teatro Solidario As Insuas, con Faneca brava; O. de teatro Muros, con O Mago de Oz;
Grupo de teatro C. D. de Valadares, con Queridísimo fillo estamos en folga; O que faltaba
teatro de A.VV. O Ferrollo de Trasdacosta, con Aurora; Debullando teatro da escola de
teatro de Negreira, con O Mordomo, of course; O. de teatro Ramón de Artaza, con Romeo
e Xulieta; alumnado de 6º do CEIP Ramón de Artaza, con Good save América; Teatro
Solidario As Insuas, con Abusóns S. A.; e Aquelando Teatro, con A fiestra valdeira.
Referencias varias:
- M. G., “Dous novos espectáculos na Mostra de teatro Agrelo”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 27 abril 2016, p. 31.
Infórmase do programa ao completo da mostra, achegando datas dalgunhas das
representacións.
_____, “Hoxe dúas novas representacións da Mostra Agrelo”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 6 maio 2017, p. 35.
Fai eco da representación da peza O libro máximo, a cargo de Expresión Producións e de
Repouso Absoluto, pola Aula de Teatro Municipal.

Zas, IIª Mostra de Teatro Afeccionado de
Organizada polo Concello de Zas coa colaboración do grupo de teatro Badius. A edición
de 2017 celebrouse do 22 de abril ao 28 de maio nos auditorios de Baio e de Zas. Contou
coa participación das compañías; Andaravía Teatro e Asociación Cultural Papaventos
(Vedra), con República de Gundián; e Agrupación Teatral Mariñán (Betanzos), O de
menos é o nome. Para público infantil, representáronse as pezas L, a cargo de
Pinchacarneiro Teatro; e Dez baixo cero, de Martabelas e Asociación Teenses pola
Igualdade (Teo); e O medo meu, d’O Catre Teatro e Asociación Cultural Alende (As
Pontes).
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “La II Mostra de Teatro de Zas repartirá 1.500 euros”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 19 xaneiro 2017, p. 31.
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Anuncia a apertura do prazo para participar na II Mostra de Teatro Afeccionado, que
contará con diversos premios económicos.
- J. M., “La inscripción de la II Mostra de Teatro finalizará el día 1”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 25 febreiro 2017, p. 37.
Informa da finalización do prazo para inscribirse na Mostra de Teatro Aficionado 2017.
- J. M. R., “Pinchacarneiro izará mañana el telón de la Mostra de Teatro de Zas”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 21 abril 2017, p. 37.
Salienta a representación da peza L, pola compañía Pinchacarneiro Teatro, no marco da
II Mostra de Teatro Afeccionado.
_____, “A Mostra de Teatro Afeccionado trae á vila baiesa ʻO de menos é o nome”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 maio 2017, p. 34.
Destaca que a peza O de menos é o nome se representará nesta mostra.
- M. M., “La compañía pontesa O Catre recibe un premio en la Mostra de Teatro de Zas”,
El Progreso, “A Chaira”, 31 maio, p. 20.
Indica que a compañía dirixida por Alfonso Bolaños mereceu o galardón desta mostra e
reproduce as palabras de agradecemento dos premiados.

236

III. 3. 2. ESTREAS
Escola Municipal de Abegondo: A costureira das ánimas, adaptación novela de Ana
Prado, dirección Emilio Barreiro
Referencias varias:
- Sara Vázquez, “Abegondo se sube a las tablas”, La Opinión, “Cambre / Culleredo”, 31
decembro 2017, p. 15.
Dá conta dos obxectivos que persegue Emilio Barreiros, director da Escola Municipal de
Teatro de Abegondo, quen ensina e dirixe a oito mulleres que teñen interpretado esta peza,
adaptación dunha novela de Ana Prado.

Abrapalabra Creacións Escénicas: As do peixe
Ver Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico

Abran paso tatro!: Cantos contos de amor
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador

Achádego Teatro, con Balas sobre Broadway
Ver Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador

Grupo teatral A Adala (Fazouro): O que hai que ver ó volver á casa
Ver Valadouro, XXXIIIª Semana do Teatro
Agarimo Teatro (1): O pai do rapaz
Ver Mámoa de Luou, XX Mes do Teatro da

Agarimo Teatro (2): O soño dunha noite de verán
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
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A. C. Agromadas: A xustiza feminina é singular, texto Margarita Seara Pazo
Referencias varias:
- Manuel Herminio Iglesias, “A xustiza feminina nos foros”, La Región, “Opinión”, 5
xullo 2017, p. 38.
Fai repaso polas actividades da A. C. Agromadas, entre as que salienta a posta en escena
desta peza de Margarita Seara Pazo que en clave de humor conxuga entretemento coa
variedade de persoeiros e a imaxinación dunhas “atrevidas mulleres” que imparten
xustiza.

Teatro Airiños de Rianxo (1): Hoxe non se paga
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Teatro Airiños de Rianxo (2): Romeo e Xulieta
Ver Rianxo, Outono Cultural de

AL Teatro e Baal17: Tráfico, texto Carlos Santiago, dirección Chiqui Pereira
Recensións:
- Manuel Xestoso, “Tráfico de talentos”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “teatro”, 5
outubro 2017, p. 6.
Principia abordando a relación teatral entre Portugal e Galicia, lamentando que, na
actualidade, non acontece como en tempos idos, nos que “os protagonistas da vida teatral
das dúas beiras se coñecían, se recoñecían e -aínda que o intercambio nunca foi dunha
grande magnitude, tampouco nos imos enganar- se tiñan en conta uns aos outros” e que
dende hai tempo “as relacións foron facéndose menos directas e máis esporádicas”.
Critica que o Proxecto Nós estea “en risco de desaparición e ninguén pregunta sequera se
o rumor é certo”, de aí que propoña ter en conta as iniciativas privadas, que “merecen ser
observadas de cerca, aínda que só sexa para confirmar que hai camiños abertos que nos
poden levar a alcanzar algunhas metas”. A seguir céntrase na peza Tráfico, salientando
que fai uso dunha “linguaxe que mestura o sainete e o humor negro” e aborda os
“paralelismos existentes entre o capitalismo e iso que coñecemos como ‘a mafia’, entre
os escenarios do poder e os do crime organizado”. Refire que, baixo a forma de comedia,
“oculta unha traxedia de gran calado”, a través dun espectáculo “moi ben concibido e moi
ben executado”. Lamenta “a pouca difusión que conseguiu no noso país, malia estar
programado na sede do Centro Dramático Galego”, feito que considera como “unha
mostra máis das grandes eivas da estrutura cultural que padecemos”. Remata incidindo
en que “un tráfico de talentos máis frecuente si deviría nun maior autocoñecemento e
nunha maior autoesixencia, dado que colocaría o noso teatro nun contexto internacional
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e, ao tempo, próximo”, e preguntando “a quen non lle interesa que comparezamos nese
escenario”.

A la sombra del títere: De neno a sen teito. Atrapado na cordura, dirección Manuel
Anxo Rodríguez

Alberte Montes: Galego pode ser calquera
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”

Alentía Teatro (1): Desbrozadoras da cultura
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”

Alentía Teatro (2): Manancial de fantasía
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”

Aloia de Pazos de Reis: Claro e Clara non se aclaran
Ver San Telmo, IX Semana de Teatro Amador de Tui

Ata Sempre de Alxén: O concurso
Ver Alxén, XVIIIª Xornadas de Teatro de

Escola Municipal de Teatro de Ames (1): O enmeigado, texto Ramón María del ValleInclán, adaptación Mónica Caamaño
Ver Ames, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de

Escola Municipal de Teatro de Ames (2): As Suplicantes
Ver Negreira, Ciclo de Teatro de
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Andaina Pro Saúde Mental: Shakespeare para todos, texto William Shakespeare,
adaptación e dirección Fran Rei
Ver Ames, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de
Ver Oroso, Outono Cultural de

Andaravía Teatro (1): Maniféstate!, dirección Paula Carballeira
Ver Agustín Magán, XVIº Festival de teatro afeccionado
Ver Mámoa de Luou, XX Mes do Teatro da
Referencias varias:
- Sol Elvira e M. Outeiro, “As Letras 2017 ‘espallan’ a literatura enxebre por Area”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 10 maio 2017, p. 39.
Entre outras actividades para conmemorar o Día das Letras Galegas, informa desta
escenificación o 13 de maio en Brión.

Andaravía Teatro (Vedra) (2): Benvido, Sr. Ilustrado!
Ver Teatrofilia, XIVª Mostra de Teatro Amador de Vedra

Andaravía Teatro (Vedra) (3): A vaquiña
Ver Teatrofilia, XIVª Mostra de Teatro Amador de Vedra

Andaravía Teatro e Asociación Cultural Papaventos (Vedra) (4): República de Gundián
Ver Zas, IIª Mostra de Teatro Afeccionado de

Teatro do Andamio: O ferro
Referencias varias:
M. G., “La obra ‘O Ferro’ mañana en la casa de cultura”, El Correo Gallego, “Área
Compostela”, 28 outubro 2017, p. 31.
Informa da representación desta peza teatral que terá lugar na casa da cultura Ramón
Martínez López de Boiro. Indica que se trata dunha actividade organizada pola concellaría
de cultura de Boiro e que conta co apoio da Agadic.
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Andaina Dodro: Full Monty, adaptación e dirección teatral Nazaré da Vila e Teatro
Andaina
Ver Ordes, Xornadas de Teatro e Saúde Mental

Asociación Andaina Ordes: O galo. Comedia dell'arte, texto Lucho Penabade, dirección
Nazaré da Vila
Ver Ordes, Xornadas de Teatro e Saúde Mental

Aneis de Xinzo de Limia: Malos tempos
Ver A Rúa, VIII Xornadas de Teatro Afeccionado

Grupo de teatro da Biblioteca de Antas: Clarexa que non é pouco
Ver Begonte, Vº Ciclo de Teatro de

Grupo de teatro da Biblioteca Antas de Ulla: Clowncontos
Ver Monterroso, Circuíto Galego de Teatro Amador de

Ánxela Blanco: Ulises e a nena durmida. Segunda travesía
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas

Asociación APEM Carballo: Unha de romanos
Ver Ordes, Xornadas de Teatro e Saúde Mental

Aporía Teatro, Seis cubos negros en corpo branco, Premio María Casares ao mellor texto
orixinal, texto e dirección Diana Mera
Referencias varias:
- M. M., “Aporía estrena nueva obra sobre la represión familiar”, Faro de Vigo,
“TV/Espectáculos”, 3 novembro 2017, p. 55.
Anuncia a estrea desta peza de teatro escrita e dirixida por Diana Mera, quen obtivo o
Premio María Casares ao mellor texto orixinal. Tamén resume o seu argumento e nomea
os actores. Da posta en escena salienta a composición plástica, a potencia dos obxectos o
espazo sonoro e o “magnífico” vestiario deseñado por Carlos Pinilla.
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Aquelando Teatro: A Fiestra Valdeira
Ver Negreira, Ciclo de Teatro de
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

O. Teatro Ramón de Artaza (1): O que custa aforrar 500 €
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

O. Teatro Ramón de Artaza (2): Romeo e Xulieta
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Artes-Cía: Chola a it girl, dirección Laura Villaverde
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Referencias varias:
- Judith Bernárdez, “Outono no Teatro acogerá los estrenos de ‘Planeta Ardora’ y ‘Chola
a it girl’ en Tui”, Faro de Vigo, “Área metropolitana”, “Louriñá-Baixo miño”, 3 outubro
2017, p. 12.
Entre outras postas en escena da programación da 30ª edición da Axenda Corredoira
Cultural do concello tudense, coñecida como “Outono no teatro”, alude á estrea desta
peza que dá continuidade á webserie Chola&Lola, que trata dunha “bloguera y youtuber
gallega cien por cien ecológica”.
- J. B. V., “El Teatro Municipal tudense acogerá la residencia artística de ‘Chola a It Girl”,
Faro de Vigo, “Área Metropolitana”, “Baixo Miño”, 12 outubro 2017, p. 14.
Informa da estrea desta peza no Teatro Municipal de Tui. Indica que a peza está escrita e
dirixida por Laura Villaverde e comenta que todo o equipo realizarán unha residencia de
catro días na Área Panorámica para preparar con todo detalle a posta en escena.

Atalaia do Centro Sociocomunitario: A lotaría
Ver San Telmo, IX Semana de Teatro Amador de Tui

ATEACO Teatro: Mátame que eu non podo

242

Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

Teatro Atlántida (1): Os dous de sempre, versión da peza de Castelao
Ver Mañufe levanta o telón, IVª Mostra de Teatro Afeccionado
Referencias varias:
- Riveiro, “El ciclo de teatro de Mañufe ofrece la obra ‘Os dous de sempre”, Faro de Vigo,
“Val Miñor-Louriñá”, “Área metropolitana”, “Baiona-Gondomar-Nigrán-Oia-PorriñoMos”, 21 outubro 2017, p. 13.
Dá conta das postas en escena que terán lugar o día de hoxe e a última xornada do ciclo.

Teatro Atlántida (2): Falando de cartos
Ver MOSTRA(TE), XVI Mostra de Teatro Afeccionado
Grupo teatral Aturuxo de Baión: Primeira cita
Ver Meaño, Mes do Teatro de

O Aturuxo de Melpómene: Terapia de bar, dirección José Prieto
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Cee á escena, IIIª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Ver Negreira, Ciclo de Teatro de
Ver Rianxo, Outono Cultural de
Ver Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador
Augas do Sil: O Menciñeiro
Ver A Rúa, VIII Xornadas de Teatro Afeccionado
Grupo de teatro da Avelaíña: Tirititi-Tirititá ¡¡¡¡ Que Panorama !!!!!!!!!, dirección
Moncha Vaz
Ver Ordes, Xornadas de Teatro e Saúde Mental

Avelaíña Teatro: A Lola, texto Manuel Ayán, baseado n' Un cesto de mazás de Montse
Fajardo
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Referencias varias:
- Belén López, “Avelaíña rescata para o teatro a figura das mulleres represaliadas”, Diario
de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 13 maio 2017, p. 59.
Faise eco da posta en escena en Mourente desta peza e informa de que está inspirada no
libro Un cesto de mazás de Montse Fajardo.
- Cuca M. Gómez, “Que ricas las Amoras Maduras”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Dente a diario”, “De café con Cuca”, 14 maio 2017, pp. 78-79.
Entre outras novas, anuncia a representación desta peza.
- C. A., “El Iescha inicia con teatro el 26 la conmemoración de las Letras Galegas”, El
Progreso, “A Chaira”, 24 maio 2017, p. 24.
Anuncia os actos programados polo Iescha para conmemorar o Día das Letras Galegas,
entre os cales a escenificación desta peza ese venres.

Avelaíñas Teatro e Aula de Teatro IES Antón Losada Diéguez de A Estrada: Manancial
de Historias
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Avelina Pérez: Os cans non comprenden a Kandinsky
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver FITO, Xº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Ver Isto Ferve, XIIIº Encontro Contemporáneo de Teatro e Danza

Avento Producións: Hansel e Gretel
Ver Cultura no Camiño, Ciclo

Asociación de axuda ao enfermo mental A Mariña: Teatro contra el bullying, dirección
Carmen Varela Vázquez
Ver Ordes, Xornadas de Teatro e Saúde Mental

Axóuxere Teatro: A túa tenrura, Molotov
Ver Teatro con Melpómene, IIIº Circuíto Galego de Teatro Amador
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Grupo teatral Axóuxeres (Vilaronte): Non casei con todos
Ver Valadouro, XXXIIIª Semana do Teatro

Grupo de teatro Badius: Frankestein
Ver Betanzos, VIIº Encontro de Teatro Afeccionado de
Ver Boqueixón, Vº Ciclo de Teatro de Outono de
Ver MOSTRA(TE), XVI Mostra de Teatro Afeccionado

Grupo de teatro O Batán de Cangas de Foz: Bicos de Vinagre
Ver Daniel Cortezón, XIVª Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”
Ver Teatro no camiño, VIº Ciclo teatro afeccionado

Boneca Latera: Filosofando
Ver Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico
Grupo teatral O Bordelo (Cervo): O Malquerer
Ver Valadouro, XXXIIIª Semana do Teatro
Borja Fernández: Salvador
Referencias varias:
- Montse García, “Una muestra repasa las tres décadas de Teatro do Noroeste”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 8 xuño
2017, p. L10.
Nun á parte intitulado “Salvador”, dá conta da temática abordada, resume o argumento,
destaca o formato da posta en escena e nomea os lugares e datas das seguintes postas en
escena da peza.

Bradomín Teatro: As pretendientas
Ver Lousame, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de

Brinca Vai: De Aquí e de acolá!
Ver Familirúa, IIIº Festival
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Os cabalos rosas brincan no patín: O espantallo
Ver Mañufe levanta o telón, IVª Mostra de Teatro Afeccionado

Referencias varias:
- Riveiro, “El ciclo de teatro de Mañufe ofrece la obra ‘Os dous de sempre”, Faro de Vigo,
“Val Miñor-Louriñá”, “Área metropolitana”, “Baiona-Gondomar-Nigrán-Oia-PorriñoMos”, 21 outubro 2017, p. 13.
Dá conta das postas en escena que terán lugar o día de hoxe e a última xornada do ciclo.

Quico Cadaval: Animal de compañía
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”

Asociación Cultural La Caja de Pandora de Verín (1): Un mal día
Ver Teatro no camiño, VIº Ciclo teatro afeccionado

Asociación Cultural La Caja de Pandora de Verín (2): W. C. (o baño)
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

Candea de Viana do Bolo: Almas sinxelas
Ver A Rúa, VIII Xornadas de Teatro Afeccionado
Ver Viana do Bolo, IIIª Mostra de Teatro Afeccionado

Teatro Ponte Caneiro (Fozara): Éramos poucos, e…
Ver Pon-Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado de Ponteareas

Caramuxo Teatro: Redondo
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas

Os Carballiños: Un día moi movidiño!
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Ver Chapela, Vº Ciclo de teatro da Asociación Cultural de

Carballo con botas: Teatro na mochila
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

Cardume Teatro (1): Bambolinas
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

Escola Municipal de Teatro de Castro de Rei: Full Monte
Ver Vilalba, XVIIIª Mostra de Teatro de

Caxade: É isto é o amor
Ver Carballo, Venres Culturais en

Cardume Teatro (2): Licor de saúco
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Centro Dramático Galego (1): Divinas palabras, texto Valle-Inclán, dirección Eduardo
Alonso
Referencias varias:
- R. L., “O CDG producirá ʻDivinas palabrasʼ, de Valle-Inclán, para a próxima tempada”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 23 xuño 2017, p. 63.
Adianta a representación desta peza na próxima tempada teatral.
- Montse García, “O CDG producirá no 2018 ʻDivinas palabras”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 23 xuño 2017, p. L10.
Informa da realización da peza Divinas palabras, a cargo do CDG, que será feita en
galego.
_____, “O CDG dá a Chévere a dirección de ʻDivinas palabras’ de Valle-Inclán”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 28 decembro 2017, p. 36.
Dá conta da presentación do programa teatral do Centro Dramático Galego. Comeza
resaltando que con esta posta en escena se saldou a “débeda histórica” coa compañía
Chévere Teatro, que na súa fundación en 1984 “quería abrir a súa actividade” con esta
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peza valleinclaniana mais non puidera facelo “ao non dispoñer dos dereitos para a súa
tradución ao galego”. Apunta que o Centro Dramático Galego coproducirá esta tempada
teatral catro montaxes de compañías galegas: #camiños, a cargo de ButacaZero; Arnoia,
Arnoia, de Pistacatro Productora de Soños; Anarquismos, de Pablo Fidalgo; e Elisa e
Marcela, de A Panadaría. Comenta que ademais seleccionarán dez autores para que
reflexionen sobre a identidade galega para un grupo de traballo no eido da dramaturxia.
Finaliza recollendo a reivindicación de Xesús Ron de maior apoio para o Centro
Dramático Galego e palabras de Román Rodríguez, nas que incide que o “obxectivo final
ten que ser chegar o teatro á xente, producións que se queiran ver”.

Centro Dramático Galego (2): Martes de carnaval: A filla do capitán e As galas do
defunto, texto Valle-Inclán, dirección Marta Pazos
Recensións:
- Manuel Xestoso, “A lei do silencio”, Sermos Galiza, “fóra de serie”, “teatro”, 16 febreiro
2017, p. 6.
Reflexiona sobre a posverdade e fala da renuncia de Tito Asorey de dirixir a peza As galas
do defunto que se integraba en Martes de Carnaval e que se rodeou de polémica sobre o
procedemento da selección do elenco e o escurantismo da Axencia Galega de Industrias
Culturais e do Centro Dramático Galego. Tamén nomea o despedimento de Camilo
Franco como crítico teatral no Diario Cultural da Radio Galega.
- Camilo Franco, “Todo isto será noso (algún día)”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 80, “Fatiga ocular”, 7 maio 2017, p. 7.
Opina que estas pezas non son as mellores para comezar a representar a Ramón María del
Valle-Inclán e que o CDG se move mellor no eido estético que no ético, como amosa a
dirección de Marta Pazos, quen constrúe “un envoltorio visual para as historias dos
clásicos”. Por isto mesmo opina que As galas do defunto ten mellor resultado que a outra
peza. Considera que o elenco de actores está “distorsionado” e ten “feblezas
interpretativas”.
- Manuel Xestoso, “Cabeza de dragón ou cola de rato?”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“teatro”, 16 marzo 2017, p. 7.
Comeza afirmando que “Valle non ten a culpa, mais semella que o Centro Dramático
Galego ten dificultades para se enfrontar á súa obra” e despois incide en que, na
actualidade, “ao escurantismo das institucións hai que sumarlle o desinterese con que se
recibe o rumbo que vai tomando o Centro”. Sospeita que a irrelevancia na que caeu o
CDG coincide “co instante en que alguén decidiu que o adxectivo nacional non se lle
debía aplicar á cultura galega”, concorda con que “sen unha trama institucional digan, o
noso sistema teatral non vai poder dotar dun sentido nacional o que fagamos” e incide en
que “agás que queiramos transformarnos nun teatro de provincias celebrado de cando en
vez na ‘capital’, a difusión do CDG resulta unha prioridade que, lamentablemente, non
parece figurar entre as preocupacións dos nosos gobernantes”. Finaliza recomendando
que “vaian ver o Valle dirixido por Quico Cadaval”.

248

_____, “O CDG e as condicións de produción”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “teatro”,
18 maio 2017, p. 7.
Informa que un proceso de produción accidentado ocasiona unha “montaxe accidentada”
e que a posta en escena de Marta Pazos ten as súas feblezas, pois considera que non afonda
no retrato da sociedade que fai Valle-Inclán e nas súas historias. Opina que a estética pola
que destacan os espectáculos desta compañía se converten aquí nun “escepticismo fanado
polos lugares comúns”, aínda que considera que no aspecto visual están as maiores
descubertas da función. Critica a pouca consistencia do argumento e lamenta as
condicións de produción da obra, sobre todo no que atinxe ao proceso de selección do
elenco.
- Manuel F. Vieites, “Esperpento chocalleiro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 633,
“Teatro”, 29 xuño 2017, p. VIII.
Tras falar de directores e da teima de actualizar os clásicos, pasa a comentar o espectáculo,
relacionando a primeira parte cun de La Fura dels Baus e a segunda coa idea do “tableau
vivant”. Gaba algúns exercicios de composición da dirección pero critica que non
conseguir escoitar a Valle-Inclán en galego, pois “o texto nin se oía nin se entendía” na
maior parte das ocasións. Considera que o autor merecía moito máis que “un simple
arremedo de plástica escénica”.
Referencias varias:
- Mario Álvarez, “Flores para Valle-Inclán en el año en que su obra queda libre de los
derechos de autor”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 6 xaneiro 2017, p. 37.
Dá conta do oitenta e un aniversario de morte de Valle-Inclán e do que ocasiona, que non
é outra cousa que a liberación dos dereitos de autor da súa obra. Adianta que o CDG
levará a escena este ano dúas partes da súa triloxía, As galas do defunto e A filla do
capitán.
- M. García, “Quico Cadaval: ʻFormulamos a obra como unha festa, non como unha
fazaña histórica”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los
públicos”, “Teatro”, 28 febreiro 2017, p. L11.
Por mor da estrea no Principal de Santiago da peza, acóllense declaracións do seu director
e da escolla desta peza de Valle-Inclán.
- Mario Álvarez, “Marta Pazos dirixirá as dúas obras de ‘Martes de carnaval”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 11 febreiro 2017, p. 35.
Indica que Marta Pazos asumirá a dirección, tras a renuncia de Tito Asorey, “por
diferenzas coa Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) sobre o proceso de
selección do elenco participante”, como se recolle nun comunicado emitido pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao medios o día anterior.
Dáse conta das datas nas que se retomarán as probar para seleccionar o elenco e infórmase
do proceso desenvolvido para poder estrear Martes de carnaval o 20 de abril no
compostelán Salón Teatro.
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- Héctor J. Porto, “A Agadic despacha a crise no CDG ao substituír a Tito Asorey por
Marta Pazos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 febreiro 2017, p. 36.
Informa que a actriz Marta Pazos asume a dirección dos dous espectáculos de ValleInclán, A Filla do capitán e As galas do defunto, pola renuncia de Tito Asorey.
- M. García, “Martes de carnavalʼ abre e pecha a súa xira en Santiago”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “Teatro”, 11 abril 2017, p.
L7.
Anuncia todas as oportunidades que o público terá en Santiago de Compostela para ver a
posta en escena desta peza de Valle-Inclán.
- Montse García, “Valle-Inclán no século XIX e no XXI”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
13 abril 2017, p. 35.
Comenta a montaxe das dúas obras de Valle-Inclán que levará a escena o Centro
Dramático Galego. Destaca as principais características, a actualización dos textos e
inclúe declaracións da autora.
- Elena Ocampo, “Valle-Inclán ya habla en gallego”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 16 abril
2017, p. 41.
Informa do boom editorial do autor no ano en que se liberan os dereitos da súa obra e
destaca as pezas que o CDG e mais Producións Teatrais Excéntricas levarán a escena,
entre declaracións de persoeiros relacionados co eido cultural.
- Xabier Sanmartín C., “Pazos: ʻNo creo que se pueda ver Valle sin incluir su parte
crítica”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 16 abril 2017, p. 32.
Reprodúcense declaracións da directora da montaxe desta peza, nas que comentan
aspectos sobre a montaxe e o texto valleinclaniano e se informa das datas da xira en
Galicia.
- Margarito Flowers, “La obra de Valle-Inclán protagoniza un roteiro guiado por
Compostela”, El Correo Gallego, “Gente”, 19 abril 2017, p. 56.
Anúnciase un roteiro literario sobre Valle-Inclán pola capital galega, que se pechará coa
posta en escena no Salón Teatro d’As galas do defunto e d’A filla do capitán.
- Abraham Coco, “Primeros esperpentos gallegos”, ABC, “Galicia”, 19 abril 2017, p. 63.
Informa das escenificacións por vez primeira en galego destes esperpentos de Ramón Mª
del Valle-Inclán.
- Karmele Vázquez, “A Xunta está aberta a un cambio de modelo nas contratacións do
CDG”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 19 abril 2017, p. 35.

250

Ademais de referir o que a Xunta pensa sobre as contratacións do Centro Dramático
Galego e as súas intencións, dá conta dos problemas que houbo por mor da adaptación de
Martes de carnaval.
- K. V., “O xoves no Salón Teatro ʻMartes de Carnavalʼ, primeira montaxe desta obre de
Valle en galego”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 19 abril 2017,
p. 35.
Dá noticia da presentación da primeira adaptación en lingua galega de Martes de carnaval
no Café Derby compostelán e anuncia a súa representación no Salón Teatro.
- B. B., “Martes de Carnaval”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ollo”, 20 abril 2017, p. 2.
Fai eco da representación polo CDG dos esperpentos As galas do defunto e A filla do
capitán.
- Carlos Crespo, “O Centro Dramático salda unha débeda: por fin Valle-Inclán en galego”,
La Voz de Galicia, “Fugas”, “Escena”, “Actualidad”, 21 abril 2017, p. 19.
Celebra a elección do CDG destas obras de Valle-Inclán e a decisión de levalas a escena.
Informa da súa representación no Salón Teatro compostelán e comenta o seu argumento.
- Belén López, “O Valle-Inclán en galego do CDG poderase ver en xuño en Pontevedra”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 29 abril 2017, p. 13.
Anuncia a próxima posta en escena da peza no Teatro Afundación en Pontevedra.
Comenta a historia que se transmite e repasa os lugares da xira.
- J. B., “Un mes de mayo repleto de propuestas culturales y también deportivas en Tui”,
Faro de Vigo, “Especial Baixo Miño/ Louriña”, 29 abril 2017, p. 4.
Destaca, dentro das propostas culturais e deportivas do mes de maio en Tui, a posta en
escena desta peza, entre outras actividades.
- Antón Ferreira, “El Centro Dramático Galego abre su gira en Tui”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 4 maio 2017, p. 16.
Anuncia a primeira representación desta montaxe, no Teatro Municipal de Tui.
- G. P., “Tui acoge el inicio de la gira de ʻMartes de Carnavalʼ en gallego”, Faro de Vigo,
“Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 4 maio 2017, p. 16.
Anúnciase a poste en escena desta peza en Tui, no inicio da xira galega. Informa do seu
éxito na capital, así como de elenco de actores.
- S. N., “La vigencia de ʻMartes de Carnavalʼ de Valle-Inclán”, La Región, “Sociedad”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 15 maio 2017, p. 60.
Faise eco da posta en escena desta peza no Teatro Principal de Ourense.
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- L. Rey, “El Centro Dramático lleva a escena a Valle-Inclán, por primera vez en gallego”,
La Región, “Ciudad”, 20 maio 2017, p. 17.
Anuncia a posta en escena destas pezas no Teatro Principal de Ourense e informa do
elenco actoral e do argumento das mesmas.
- M. G. M., “El Centro Dramático Galego confirmará los días 2 y 3 la vigencia del
esperpento”, Diario de Ferrol, p. 37/ El Ideal Gallego, p. 36, “Sociedad”, 31 maio 2017.
Por mor da representacións destas pezas no Rosalía de Castro da Coruña, coméntase a
actualización das mesmas e o seu argumento.
- Alicia Pardo, “Ramón Valle Inclán, de novo en galego”, La Opinión, “A Coruña”, 31
maio 2017, p. 9.
Adianta estes novos esperpentos que se representarán en galego.
- Sara Vila, “Valle-Inclán, por primera vez en galego en Afundación”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 10 xuño 2017, p. 10.
Anuncia a novidade de poder ver representados en galego estes esperpentos
valleinclanescos.
- E. P., “El CDG representa hoy en Valencia en gallego a Valle-Inclán”, El Correo
Gallego, “Sociedad”, 11 xuño 2017, p. 42.
Salienta a realización da obra Martes de Carnaval (“Las galas del difunto” e “La hija del
capitán”) por parte do CDG en Valencia.
- Ana Baena, “Valle-Inclán en galego chega por primeira vez ó teatro vigués”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 21 xuño 2017, p. 12.
Refírese á presentación destas pezas en Vigo, con motivo da posta en escena no Teatro
Afundación. Coméntase o elenco de actores e a mesma representación.
- R. L., “O CDG producirá ʻDivinas palabrasʼ, de Valle-Inclán, para a próxima tempada”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 23 xuño 2017, p. 63.
Informa que despois do verán se anunciará o programa teatral no que se incluirá a
escenificación de Divinas palabras, por parte do Centro Dramático Galego e alude ás
representacións das outras pezas que conforman Martes de Carnaval.
- Montse García, “Martes de Carnavalʼ regresa con quince funciones”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 28 xuño 2017,
p. L10.
Anuncia o regreso desta produción ao Salón Teatro de Compostela, desta vez con quince
funcións.
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- Brenda González, “María Roja: ʻAs mulleres no cinema carecen de protagonismo real;
complementan”, El Progreso, “deVerano”, “Entrevista”, 30 xullo 2017, p. 60.
Acóllese unha entrevista con María Roja, actriz que pasou a infancia na aldea dos seus
avós en Becerreá, na que comenta, entre outras cousas, a súa participación na montaxe do
CDG que dirixe Marta Pazos.

Centro Dramático Galego, Teatro Oficina, CCVF, CDG, Teatro Aveirense e MIT
Ribadavia (3): O conto de Inverno, texto Shakespeare, dirección Marcos Barbosa
Ver MIT, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
Recensións:
- Manuel Xestoso, “Fórmula e acumulación verbal”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“teatro”, 19 xaneiro 2017, p. 7.
Desbota a lei universal “Shakespeare aguántao todo”, aplicada para “denotar que a
potencia dun dramaturgo é quen de superar as máis peregrinas adaptacións, xa que supostamente- o xenio singular acaba transcendendo e provocando algún tipo de intensa
experiencia estética no espectador”, xa que considera que na posta en escena de Conto de
inverno “Shakespeare está ausente”, debido a que se “emprega o texto máis como
subterxio que como espoleta para proxectar unha visión do mundo”. Afirma tamén que
esta versión “non quere comprometerse nin coa trama, nin co fondo nin coa exuberancia
poética e onírica shakespearianos” e que os temas “só aparecen nun nivel declarativo que
non chega ao patio de butacas pola desidia con que se enfronta a posta en escena”. Incide
en que esta representación de Conto de inverno reflicte o “desexo de unirse ao coro dos
que proclaman que a modernidade consiste en apropiarse das fórmulas de moda”,
repetindo “un arsenal de clixés” que só conseguen desmontar “a trama non á luz dunha
lectura particular, senón para abandonala nun limbo formalista cuxo único motor semella
ser a inercia”. Matiza que isto provoca unha acumulación de “dificultades: restrinxe o
espazo no que debe moverse o elenco, desiste de atopar unha prosodia axeitada á énfase
textual de Shakespeare, introduce gags manidos nas partes cómicas...”, ao que se engade
que “a interpretación tampouco é apta”, se ben aclara que o desastre non é
responsabilidade dos actores senón que “é a falta de designio do proxecto a que provoca
a caída no rutineiro, no aburrimento e na inanidade”. Pregunta se “esta habitual adopción
dunha estética estereotipada non busca suscitar unha complicidade no espectador” e así
“evítase o traballo minucioso do pensamento e, por suposto, a valoración crítica”.
Comenta que “resulta bastante complexo adiviñar as intencións -seguramente boas- que
guiaron a produción deste proxecto” e insiste en que “o empeño de encaixar a montaxe
nun patrón formal afoga a beleza, a profundidade e a grandeza da obra”. Finaliza
afirmando, respecto aos filtros aplicados polo Centro Dramático Galego para participar
nesta coprodución conxunta co Teatro Oficina de Guimarães, o Teatro Aveirense e a
Mostra de Ribadavia, que “se houbo algún na elección deste Shakespeare, debe ser
revisado con toda presteza”.
Referencias varias:
- E. P., “Versión conjunta entre el CDG y la compañía portuguesa Teatro Oficina”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 12 xaneiro 2017, p. 36.
253

Informa da representación desta peza en Santiago e achega datos sobre a coprodución.
- Montse García, “El CDG abre el año con ʻO conto de invernoʼ en coproducción con una
compañía lusa”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 xaneiro 2017, p. 38.
Achega declaracións do director desta peza, o portugués Marcos Barbosa, por mor da súa
representación en Santiago de Compostela.

Centro Dramático Galego, Teatro Nacional D. Maria II e Teatro Municipal do PortoRívoli (4): Daniel Faria, texto Pablo Fidalgo
Referencias varias:
- ECG, “Pablo Fidalgo e o CDG afondan no Salón Teatro na figura de Daniel Faria”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 26 xaneiro 2017, p. 34.
Anuncia a escenificación desta peza coproducida.

Cervanterías de Medievándalos: Teatro clásico do século de ouro para todos os públicos
Ver Betanzos, VIIº Encontro de Teatro Afeccionado de

Asociación Cultural Charamela Teatro de Melide: O Blues de Haroldo Barrenillo
Ver Boqueixón, Vº Ciclo de Teatro de Outono de
Ver Teatro no camiño, VIº Ciclo teatro afeccionado

Charo Pita: O pucheiro da señora Emilia
Ver CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario

Chévere Teatro: Bravas e diversas
Referencias varias:
- M. García, “Bravas e diversas’, de Chévere, para celebrar el Día das Mulleres”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “Teatro”, 3 marzo
2017, p. L10.
Destaca a representación desta peza marcadamente feminista.

Chévere Teatro: Antoloxía da Ultranoite, dirección Xesús Ron
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Referencias varias:
- Montse García, “Xesús Ron: Xuntar a 2.500 persoas vendo teatro na Quintana foi un
punto emocional”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primeira persoa”, 1
setembro 2017, contracuberta.
Conversa co director da compañía, con motivo dos actos conmemorativos dos trinta anos
de creación da compañía. Aclara que, pese a ser “antolóxica” vai “haber algún número
novo” e que “chegamos ao consenso de facer un repaso por algúns números e personaxes
que xurdiron nas Ultranoites” e incluír sobre todo números “da última época”. Refire un
balance “extraordinariamente positivo” dos actos conmemorativos do trinta aniversario
da compañía, con oito mil espectadores vendo os espectáculos; e informa da continuación
da xira teatral coa peza Eroski Paraíso, na que “o 805 das funcións van ser fóra de
Galicia”; da actualización da peza Goldi Libre e do proxecto Anatomía dunha serea que
se estreará en outono. Finaliza precisando que “Chévere nace facendo teatro para
divertirse, pero pouco a pouco a actitude combativa que tiñan todos os membros acabou
por impregnar a compañía” e que , dende entón, “todos os temas que se tocan un pouco
de compoñente social, tamén, se se quere político, á hora de xerar debate e de axitar un
pouco as conciencias do público”, se ben “isto non significa que os espectáculos non
sexan populares, acceden moitísimo público”.

Chirlomirlo da Asociación Xuntaza de Randufe: Gran Circo Randulfini
Ver San Telmo, IX Semana de Teatro Amador de Tui

Chumpá Teatro: A nosa vila
Ver Monterroso, Circuíto Galego de Teatro Amador de

Circo no Ato: A salto alto
Ver Cariño, XXXIXª Mostra de Teatro Galego de

Teatro de Coles: A illa marela
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

Cordelia. Aula Universitaria de Ourense: Sucesos desafortunados
Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego

Corifeo Teatro da UDC: A cantante calva, texto Eugène Ionesco, dirección Laura Mariño
Sánchez
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Ver FITEUC, XXIVº Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña
Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego

A cova das letras: Mariñeiras
Ver CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario

Contraproducións (1): Nacidas libres, texto Cándido Pazó, dirección Cristina
Domínguez da Pena
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Cambados, Ciclo de Teatro Adulto
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver Ciclo Principal, Teatro Rosalía de Castro da Coruña
Ver FITO, Xº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Recensións:
- Manuel Xestoso, “A ficción, a realidade, o inverosímil”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“teatro”, 13 xullo 2017, p. 7.
Encomeza precisando os matices entre os conceptos “ficción”, “realidade” e
“inverosímil”, antes de centrarse nesta peza. Resume o contido da trama, e ao fío dos tres
conceptos matizados ao comezo, critica a situación actual do teatro en Galicia, afirmando
que “Parece evidente que un país con semellante actividade escénica precisa de actores e
actrices coa mesma perentoriedade con que os bancos precisan de diñeiro, aínda que sexa
un euro” e critica con contundencia a falta de apoio ao teatro, que compara cos bancos,
en sentido contrario: as compañías teatrais “son empresas fantasma que tratan de evadirse
da pobreza e ocultar a miseria”. Así mesmo critica de forma directa a xestión política
respecto ao teatro, cando afirma que “a existencia desa xestión tamén debe ser de natureza
ficticia”. Remata incidindo en que “Nacidas libres, aínda aí, é unha obra estupenda. O do
banco a un euro aínda non sabemos”.
Referencias varias:
- B. Y., “Cambados presenta ciclo teatral y A Illa acoge el preestreno del 25 aniversario
de Mofa e Befa”, Diario de Arousa, “Cambados”, 4 outubro 2017, p. 11.
Informa da presentación da programación teatral de A Illa e Cambados. Apunta que A Illa
recibirá o último espectáculo de Mofa e Befa, Cranios privilexiados. Crítica da Razón
Perralleira, un espectáculo dirixido por Carlos Santiago que se representará no auditorio.
Refire que da exposición do ciclo cambadés de teatro encargouse Víctor Caamaño, edil
de Cultura, quen sinalou que, por primeira vez, as actuacións terán lugar os domingos en
lugar do sábados. Recolle que ss compañías e pezas que configuran o cartaz serán
Ibuprofeno Teatro, con Raclette; ContraProducións, con Nacidas Libres; Chévere Teatro,
con As fillas bravas; e Elefante Elegante, con Tropical.
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Contraproducións (2): Fillos do sol, texto e dirección Cándido Pazó
Ver FIOT, XXVIº Festival Internacional “Outono de teatro” de Carballo
Referencias varias:
- M. G. M., “La Diputación programa en el Colón más de cien citas hasta diciembre”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 setembro 2017, p. 37.
Entre outras postas en escena, nomea a representación desta peza.

Teatro Corsario: Barataria, baseada na obra de Miguel de Cervantes
Ver Lugo, XVIIª Mostra de Teatro Clásico de

Aula de Teatro da Universidade da Coruña: O home do saco
Ver Lugo, XXIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da USC de

Grupo de teatro Cristo del Buen Viaje: A Trastada
Ver Daniel Cortezón, XIVª Mostra de Teatro Afeccionado

Teatro ó Cubo (1): O faiado
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas

Teatro ó Cubo (2): GHOP!
Ver CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario
Culturactiva (1): Dous son parella
Ver Val do Dubra, Outono Cultural

Referencias varias:
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- M. M., “Sigue el Outono Cultural en Val do Dubra con teatro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Comarca de Santiago- A Barcala-Xallas”, 17 outubro 2017, p.
29.
Informa que esta peza se representará o 21 de outubro.

Culturactiva (2): Cantos contos contas
Ver Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico

Culturactiva (3): Desastronauts
Ver Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico

Debullando Teatro da escola de teatro de Negreira: O mordomo, of course
Ver Negreira, Ciclo de Teatro de
Ver Teatrofilia, XIVª Mostra de Teatro Amador de Vedra
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Delaroute Produccións (1): Menciña rica.. rica
Ver Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador

Delaroute Produccións (2): Pedro e o capitán
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

Desastronauts: Máis alto aínda
Ver Cariño, XXXIXª Mostra de Teatro Galego de

Dinamo Teatro (1): Contos e outras Andrómenas
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado

Dinamo Teatro (2): Pindirico Show
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado
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Dinamo Teatro: Polo humor dos dous
Ver Arzúa, XIIº Ciclo de Teatro Outono a escena de

Disfunción Continua: Departamento de Selección
Ver Daniel Cortezón, XIVª Mostra de Teatro Afeccionado

Producións Dispersas: Sempre Rosalía
Referencias varias:
- ECG, “Produccións Dispersas representa ʻSempre Rosalía”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 7 marzo 2017, p. 26.
Informa da posta en escena desta peza, na honra da autora de Herbón.

Ditirambo Teatro: Anónima 18, dirección Lola Roel
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Sada, XIIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Referencias varias:
- D. G., “Lola Roel estrena esta noche ‘Anónima 18’ en La Coruña”, ABC, “Galicia”,
“Teatro”, 23 novembro 2017, p. 65.
Recolle que a directora explica que esta peza aborda “cómo puede ser una relación
adictiva, tóxica, obsesiva en muchos casos...” e que incide en que, nesta época con
“mucho miedo a las palabras” e “abuso de eufemismos”, se evitarían “muchos problemas”
se usaramos “la palabra justa, la palabra limpia, directa”. Remata avanzando que en
xaneiro arrincan os ensaios da peza A Porta, na que unha comedia que afonda “en el
intervencionismo de los poderes ya planteado en ‘Mátame, que eu non podo”, dende a
“reflexión sobre la invasión de la intimidad y la autonomía”.

Asociación DOA Cangas: Furafollas teatro - Love me tender. Microteatro, texto
Furafollas teatro, dirección Sócrates Pérez
Ver Ordes, Xornadas de Teatro e Saúde Mental

Elefante Elegante (1): O rueiro das liortas
Ver Santa Comba, IIIº Ciclo de Teatro
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Elefante Elegante (2): Tropical
Ver Cambados, Ciclo de Teatro Adulto
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Recensións:
- J. A. Martínez Sevilla, “Tropical”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego,
“Opinión”, “La columna”, 21 febreiro 2016, p. 26.
Comenta detalladamente o argumento da obra e describe o seu comezo. Reflexiona sobre
o motivo principal da obra e salienta unicamente a súa escenografía.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “María Torres. ʻQueremos que o público quede coa sensación de que é
unha fortuna nacer onde nacemos”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 18
febreiro 2017, p. 10.
Acolle unha entrevista coa directora e actriz desta obra por mor da súa representación no
Rosalía da Coruña, na que se fala do mesmo espectáculo e da súa posta en escena.
- M. G. M., “Elefante Elegante estrena ʻTropicalʼ en el Rosalía”, Diario de Ferrol/ El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 17 febreiro 2017, p. 37.
Dá noticia da estrea desta peza no Rosalía de Castro da Coruña e informa dalgunha das
súas características.
- J. C., “El Teatro Lauro Olmo acogerán la representación de once obras”, La Región,
“Valdeorras”, 22 setembro 2017, p. 31.
Dá conta da programación teatral que organizou, para o outono, a Concellería de Cultura
e Educación de O Barco de Valdeorras. Entre as postas en escena dirixidas a un público
adulto, nomea esta peza.
- B. Y., “Cambados presenta ciclo teatral y A Illa acoge el preestreno del 25 aniversario
de Mofa e Befa”, Diario de Arousa, “Cambados”, 4 outubro 2017, p. 11.
Informa da presentación da programación teatral de A Illa e Cambados. Apunta que A Illa
recibirá o último espectáculo de Mofa e Befa, Cranios privilexiados. Crítica da Razón
Perralleira, un espectáculo dirixido por Carlos Santiago que se representará no auditorio.
Refire que da exposición do ciclo cambadés de teatro encargouse Víctor Caamaño, edil
de Cultura, quen sinalou que, por primeira vez, as actuacións terán lugar os domingos en
lugar do sábados. Recolle que ss compañías e pezas que configuran o cartaz serán
Ibuprofeno Teatro, con Raclette; ContraProducións, con Nacidas Libres; Chévere, con As
fillas bravas; e Elefante Elegante, con Tropical.

EMAEC (1): Accións transitivas ¡Auch!
260

Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

EMAEC (2): Incendios
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

Eme2 Producións&Arte: A noiva de Don Quixote
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Ver Ponteatro, Vº Ciclo
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Entre Vórtice y Pérez Lourido”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, 10 novembro 2017, p. 70.
Entre outras actividades culturais, informa da posta en escena desta peza no ciclo
Ponteatro.

Enconarte Producións: Non é país para conas
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

Teatro Escoitade: Peer Gynt (Suite primeira)
Ver Agustín Magán, XVIº Festival de teatro afeccionado
Ver San Andrés de Comesaña, XIº Encontro Teatral de

Escola Municipal de Teatro de Sada: A Traxedía de Ángel Buendía
Ver Sada, XIIIª Mostra de Teatro Afeccionado

Grupo teatral Escouridal (Alfoz-Valadouro): Brancura
Ver Valadouro, XXXIIIª Semana do Teatro

Teatro Experimental de Barbadás: A farsa de Inés Pereira
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro
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Expresión Producións: O libro máxico
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Grupo de Teatro Amador Eu. Experimento: Os nomes de todos os nomes, dirección
Vanesa Sotelo
Referencias varias:
- B. L., “Pontevedra acollerá a II Xornadas José Saramago”, Diario de Pontevedra,
“Ciudad”, “Pontevedra”, 19 novembro 2017, p. 13.
Infórmase da programación das II Xornadas José Saramago que terán lugar na Casa das
Campás de Pontevedra durante os días 4 e 5 de decembro. Sinala, entre as diferentes
actividades que terán lugar, a representación desta peza no salón de actos de Belas Artes.

Producións Teatrais Excéntricas (1): A cabeza do dragón, texto Valle-Inclán, dirección
Quico Cadaval

Ver Carballo, Venres Culturais en
Ver MIT, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
Ver Outes, Outono Teatral de
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Valle-Inclán en galego”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 625,
“Teatro”, 4 maio 2017, p. VIII.
Comenta o volume en que se publicou por primeira vez esta farsa infantil, que ao seu
modo de ver contén moitos dos elementos que Vladimir Propp atopara nos contos
marabillosos rusos. Informa do seu argumento e para finalizar dá un par de apuntes sobre
a posta en escena da peza, relacionándoa co teatro isabelino, Meyerhold e Brecht. Anima
a que se vexa este “espectáculo histórico”.
Referencias varias:
- ECG, “Ensayo de teatro abierto al público”, El Correo Gallego, “Santiago”, 10 febreiro
2017, p. 26.
Informa da realización dun ensaio público da peza A Cabeza do Dragón, por parte de
Produccións Teatrais Excéntricas.
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- Rubén G. Briones, “A Deputación leva á bisbarra a Valle Inclán e Shakespeare”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 17 febreiro 2017, p. 35.
Dá conta da representación desta peza, por parte de Producións Teatrais Excéntricas, en
varios concellos da comarca de Muros-Noia e da presentación da xira na que participaron
Quico Cadaval e Hugo Torres.
- M. García, “Quico Cadaval. ʻA representación de A cabeza do dragón é a fin dunha
anomalía”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 febreiro 2017, p. 33.
Comenta a anomalía que supuña, en verbas do director desta peza, non poder representar
as obras de Valle-Inclán e celebra a estrea d’A cabeza do dragón.
- M. G. M., “Valle-Inclán falará por fin en galego no teatro Colón”, El Ideal Gallego,
“Sociedad”, 18 febreiro 2017, p. 36.
Dá conta da ansiada representación desta peza no Teatro Colón da Coruña e comenta o
seu argumento.
- Abraham Coco, “Valle-Inclán levanta el telón en gallego”, ABC, “Galicia”, 28 febreiro
2017, p. 65.
Informa da estrea desta peza no Teatro Principal de Santiago. Comenta os impedimentos
da familia do autor para que se traducise ao galego e celebra que se traducira.
- M. García, “Quico Cadaval: ʻFormulamos a obra como unha festa, non como unha
fazaña histórica”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los
públicos”, “Teatro”, 28 febreiro 2017, p. L11.
Conversa co director desta peza sobre o proceso da posta en escena.
- Montse García, “Quico Cadaval: ʻRepresentar a Valle-Inclán en galego contribúe a crear
un teatro nacional”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 marzo 2017, p. 38.
Con motivo da estrea en Santiago desta peza, acolle unha conversa co seu director, na que
refire as dificultades de levala a escena, entre outros asuntos.
- Xosé Manuel Sarille, “A cabeza do dragón”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Pan e
coitelo”, 7 marzo 2017, p. 2.
Celebra a estrea desta peza en galego e comenta que era algo que impedían os herdeiros
de Valle-Inclán. Por último pregúntase para cando traducións de obras doutros autores
galegos, como En las orillas del Sar, entre outras.
- Celso Ferreiro, “Valle Inclán, la RAG y la galleguidad”, La Opinión, “Opinión”, “Desde
Los Cantones”, 8 marzo 2017, p. 23.
Infórmase que houbo que esperar oitenta anos dende a morte de Valle-Inclán para
representar esta peza teatral súa en galego. Critícanse as políticas lingüísticas da Xunta
de Galicia.
263

- M. Obelleiro, “Quico Cadaval: ‘O CDG é unha apariencia, porque non ten autonomía
artística”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 9 marzo 2017, pp. 4-5.
Conversa co director desta peza, cunha “programación intensa”. Explica que elixiu a peza
“por pracer”, porque ás veces a xente esquece que o teatro “é unha maneira de contalo,
non é unha historia dunhas persoas, senón o sistema co que as contas” e porque “temos
os actores e as actrices”. Refire que esta peza “é única en toda a obra de Valle-Inclán. Non
se parece a ningunha outra”, “está un pouco cun pé no modernismo e outro no esperpento”
e ademais, “sen ser literatura galega si que irremediablemente pertence” á cultura galega.
Respecto ao teatro en Galicia, recoñece que “non teño unha idea feita” mais que acostuma
a usar co mito clásico de Sísifo porque sente que “cada ano temos que demostrar que
valemos, que interesamos e empezar de novo...”, de aí que considere que o Centro
Dramático Galego debe “ser o emblema do teatro nacional, do teatro público” e “ter unha
programación que non correse coas compañías das experiencias privadas e que as
experiencias privadas tivesen un campo de exposición”. Explica que ser fillo de taberneira
lle permitiu “ter naturalizado o de contar, ti tes que contar para a xente, tes que espertar
interese e mantelo” e matiza que “contar ten unhas maneiras que non teñen por que ser
necesariamente un espectáculo” e que “para contar ben, primeiro hai que ter algo que
contar, e logo querer contalo realmente”. Remata comentando que se sente “moi pouco
actor” e máis director, xa que no teatro “sempre que fago algo estou máis relacionado coa
épica que coa dramática”, e que “resulta difícil complementar ambas as facetas” xa que
“o actor ten que traballar e estudar, pero no ensaio ten que xogar”.
- Alicia Pardo, “Quico Cadaval: ʻQue o teatro galego se atope con Valle Inclán é unha
festa e unha reivindicación de todos”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 18
marzo 2017, p. 11.
Acóllese unha entrevista co director da primeira versión galega dunha obra de ValleInclán, na que se fala da adaptación, do seu estilo e de se haberá próximas postas en
escena.
- M. G., “O espectáculo ʻA cabeza do dragónʼ chega mañá a Muros”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 31 marzo 2017, p. 39.
Anuncia a posta en escena desta peza teatral no auditorio do centro cultural de Muros e
informa do argumento e do elenco actoral.
- E. Ocampo, “La primera versión gallega de una obra teatral de Valle-Inclán, ʻA cabeza
do dragónʼ, llega hoy a Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 16 abril 2017, p. 41.
Anuncia a representación da peza no Auditorio Municipal de Vigo e resume o seu
argumento.
- Elena Ocampo, “Valle-Inclán ya habla en gallego”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 16 abril
2017, p. 41.
Alédase de poder ver representada en galego esta peza.
- Abraham Coco, “Primeros esperpentos gallegos”, ABC, “Galicia”, 19 abril 2017, p. 63.
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Comenta a problemática cos dereitos de autor de Valle-Inclán e anuncia a estrea desta
proposta arriscada no Salón Teatro de Compostela.
- Fernando Franco, “A cabeza do dragón”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 21 abril
2017, p. 12.
Destaca o labor do escenógrafo e do responsable do vestiario e os temas abordados na
peza dramática. Indica que se trata da primeira versión galega e nomea o elenco.
- Abraham Coco, “Valle-Inclán en boca de todos”, ABC, “Galicia”, 23 abril 2017, p. 105.
Comenta que por mor da representación desta peza en galego se fala do teatro de Ramón
Mª del Valle-Inclán.
- B. Yáñez, “A Illa acolle a estrea arousana da primeira adaptación teatral ao galego de
Valle-Inclán”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 27 abril 2017, p. 12.
Con motivo da estrea da peza na Illa de Arousa, informa que a mesma contén unha crítica
moi de actualidade e dá conta do argumento e do elenco actoral.
- Alicia Pardo, “Ramón Valle Inclán, de novo en galego”, La Opinión, “A Coruña”, 31
maio 2017, p. 9.
Anúnciase a representación destas pezas na Coruña e inclúense declaracións da directora.
- M. G. M., “La Diputación programa en el Colón más de cien citas hasta diciembre”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 setembro 2017, p. 37.
Entre outras postas en escena, nomea a representación desta peza.
- C. A., “El Concello pontés programa teatro en el Alovi para los viernes de octubre”, El
Progreso, “A Chaira”, 24 setembro 2017, p. 20.
Dá conta da representación desta peza o venres 6 de outubro.
- J. M. R., “Arranca el otoño vimiancés con ‘A cabeza do dragón”, El Correo Gallego,
“Área Compostela”, “Costa da Morte”, 7 outubro 2017, p. 32.
Informa da representación da obra A cabeza do dragón, da compañía Producións Teatrais
Excéntricas, que terá lugar no auditorio de Vimianzo no marco dos sábados teatrais de
outono, así como da peza infantil que se representará
- S. N., “A cabeza do dragón’. Valle Inclán según Quico Cadaval”, La Región, “Sociedad”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 23 outubro 2017, p. 60.
Informa da posta en escena desta peza o próximo domingo no Teatro Principal de
Ourense, detallando o director, o elenco e o equipo artístico. Finaliza referindo que a farsa
foi inserida en Retablo de marionetas para educación de príncipes e apuntando que o
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tema da trama, a viaxe ao corazón do dragón, “se narra en todas las culturas del mundo y
también en la nuestra, la cultura europea”.
- Cuca M. Gómez, “Paseos a primera hora con Frida”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 27 outubro 2017, pp. 70-71.
Informa da representación da obra A cabeza do dragón, de Valle-Inclán, na súa adaptación
ao galego en Pontevedra.
- Cristina Marquina, “Quico Cadaval: ‘A cabeza do dragón é un lugar para a maxia sen
ocultar o truco”, La Región, “Ciudad”, “Personaxe do día”, 28 outubro 2017, p. 21.
Conversa con Quico Cadaval sobre a escenificación desta peza, na que refire a conexión
do teatro de Valle-Inclán coa actualidade, o proceso tradutolóxico do texto, describe esta
farsa, aclara recursos teatrais empregados na escenificación da peza e nomea outras
disciplinas artísticas presentes na posta en escena desta peza.
- Marta Becerra, “Mucho más que un cuento”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 28
outubro 2017, p. 21.
Dá conta da última representación desta peza no auditorio Gustavo Freire. Nomea o
elenco actoral e resalta que a peza presenta trazos dos “cuentos de princesas y dragones,
con una trama que permite varias lecturas” e con “ironía” e “sarcasmo”.

Producións Teatrais Excéntricas (2): As do peixe
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Referencias varias:
- J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“AC Costa da Morte”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Nomea figuras destacadas do teatro e do humor galegos que participarán nesta mostra.
Detalla as datas durante as cales se celebrará a mostra e as compañías que intervirán nela.

Producións Teatrais Excéntricas (2): Os amores de Jacques o fatalista
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Referencias varias:
- J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“AC Costa da Morte”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Nomea figuras destacadas do teatro e do humor galegos que participarán nesta mostra.
Detalla as datas durante as cales se celebrará a mostra e as compañías que intervirán nela.
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Fanfarra Títere Obxe[c]tos: Manipulando soños
Ver O Seixo, XXVIIIª Xornadas de Teatro Afeccionado en galego

Fantoches Baj: Mensaxe do Mar, dirección Inacio Vilariño

Referencias varias:
- S. S., “O Concello adícalle a Maruja Mallo un espectáculo teatral e unha exposición”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 marzo 2017, p. 34.
Dá conta da representación da obra Mensaxe do mar, dedicado á vida da autora Maruja
Mallo.
- M. G. M., “La Diputación programa en el Colón más de cien citas hasta diciembre”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 setembro 2017, p. 37.
Entre outras postas en escena, nomea a representación desta peza.
- Alicia Pardo, “As cen caras de Maruja Mallo”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 8 decembro 2017, p. 12.
Informa da posta en escena desta peza esa tarde no teatro Colón coruñés. Explica
detidamente o contido da peza e a figura de Maruja Mallo.

Fany Triana: Abraios de Rúa
Ver Familirúa, IIIº Festival

Centro Teatral Faro Miño de Chantada: Langreira de Amor
Ver Chantada, XXVIIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Ver Rábade, Mes do teatro

Farrapo Teatro: Frío
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

Fauna 113: Deus, unha comedia
Ver Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador
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A Feira: O tío Aniceto
Ver Alxén, XVIIIª Xornadas de Teatro de

Feira do Leste (1): Exilio das moscas
Referencias varias:
- Montse García, “César No: ‘Nas pezas teatrais exploramos e despois dámoslle unidade”,
La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Entrevista”, 27 setembro 2017,
p. L10.
Breve conversa con César No con motivo da estrea dos dous espectáculos que dirixe coa
nova compañía galega Feira do Leste: Exilio das moscas e Tras Tannhäuser. Sobre Exilio
das moscas apunta que se trata dunha “obra pechada tematicamente, trata o dos
refuxiados, pero tamén fai fincapé na Guerra Civil”.

Feira do Leste (2): Tras Tannhäuser
Referencias varias:
- Montse García, “César No: ‘Nas pezas teatrais exploramos e despois dámoslle unidade”,
La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Entrevista”, 27 setembro 2017,
p. L10.
Breve conversa con César No con motivo da estrea dos dous espectáculos que dirixe coa
nova compañía galega Feira do Leste: Exilio das moscas e Tras Tannhäuser. Sobre a
segunda apunta que se trata dunha “peza máis existencialista. Reflexa unha xeración á
que se lle prometeron moitas cousas, pero non se cumpriron”.

Grupo de teatro da Asociación San Fins de Rebordáns: O Indiano
Ver San Telmo, IX Semana de Teatro Amador de Tui

Asociación Cultural Fogo fatuo: Hoxe hai regueifa: baile, contos e música de voda
Ver Rianxo, Outono Cultural de
Teatro Fontevella: ¡Vaia lío de Velorio!
Referencias varias:
- Roma Tébar, “Teatro Fontevella’ celebra hoy sus 22 años de andadura”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Condado/Louriña”, 17 febreiro 2017, p. 15.
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Por mor do seu XXII aniversario, dáse conta da representación da peza en Porriño.

Teatro Fonte da Tella: A media luz os tres
Ver Chapela, Vº Ciclo de teatro da Asociación Cultural de

Galeatro: O contador de contos
Ver CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario
Gargallada Teatro (1): Polos camiños do tempo, texto Gustavo Docampo, dirección José
Luis García Alejandre
Referencias varias:
- S. N., “Recorrido teatral ʻPolos camiños do tempo”, La Región, “Festas do Cristo”,
“Novedades”, 12 setembro 2017, p. 4.
Refire a autoría do texto, a dirección da escenificación da peza, o elenco e resume a trama.

Gargallada Teatro (2): Fuga
Ver Sada, XIIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Ver San Andrés de Comesaña, XIº Encontro Teatral de

Ghazafelhos Teatro: Rubicundo
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Ver Val do Dubra, Outono Cultural
GN Teatro (Santiago de Compostela): Cabaret Salomé
Ver Teatrofilia, XIVª Mostra de Teatro Amador de Vedra

La Guasa Circo Teatro: Móbil
Ver Carballo, Venres Culturais en

Ibuprofeno Teatro: Fitness
Ver Cultura no Camiño, Ciclo
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ilMaquinario Teatro: Resaca, dirección Tito Asorey
Ver FIOT, XXVIº Festival Internacional “Outono de teatro” de Carballo
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Ver Ponteatro, Vº Ciclo
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Arredor de Resaca”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 613,
“Teatro”, 9 febreiro 2017, p. VIII.
Comeza por debuxar brevemente o argumento da peza teatral, que relaciona con Kurt
Swichtters e o seu colaxe, na medida en que “a realidade é como un farrapo feito de
moitos remendos pero cheo de bastantes ocos”, maneira na que se constrúe a trama desta
montaxe. Explican en que consisten o “teatro documento” e o “verbatim theater”, cos que
relaciona a obra e apunta, como palabra clave da historia da peza, “reconstrución”. Afirma
que se trata dunha peza “valente” e bota en falta máis transparencia da mirada política,
en lugar de prevalecer a forma en si.
- Lourdes Abuide, “Resaca”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “El ojo público”, 18
febreiro 2017, p. 50.
Por mor da representación no Auditorio de Lugo, comeza gabando a posta en escena, que
cualifica como un “auténtico regalo para los sentidos”. Ademais comenta o seu argumento
e a formación do texto, a raíz de improvisacións. Destaca o traballo directivo e o propio
texto, que considera “maduro”. Salienta a traxectoria da compañía e o éxito da peza.
Referencias varias:
- S. N., “Resacaʼ, o la necesidad de salvaguardar la memoria común”, La Región,
“Sociedad”, “Agenda de ocio”, “Teatro”, 23 xaneiro 2017.
Anuncia a representación desta peza no Auditorio Municipal de Ourense.
- Isabel Bugallo, “Tito Asorey. ʻResaca invita a pensar en los amigos y en la familia que
ya no están”, La Región, “Ourense”, “La entrevista”, 26 xaneiro 2017, p. 10.
Conversa co director da peza, na que se comenta a posta en escena e se informa que vai
estar en cartel no Auditorio Municipal de Ourense.
- Jaureguizar, “Melania Cruz: ʻResaca fala de que é importante entender ben o pasado”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 16 febreiro 2017, p. 49.
Por mor da representación da peza no Gustavo Freire de Lugo, acóllense declaracións
dunha conversa cunha das actrices do elenco.
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- J. C., “El Teatro Lauro Olmo acogerán la representación de once obras”, La Región,
“Valdeorras”, 22 setembro 2017, p. 31.
Dá conta da programación teatral que organizou, para o outono, a Concellería de Cultura
e Educación de O Barco de Valdeorras. Entre as postas en escena dirixidas a un público
adulto, nomea esta peza.
_____, “Representación en O Barco de la obra ʻResaca”, La Región, “Valdeorras”, 4
outubro 2017, p. 27.
Anuncia a escenificación desta peza, da que enumera os autores da idea, o elenco e os
trazos da trama.
- Cuca M. Gómez, “Entre Vórtice y Pérez Lourido”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, 10 novembro 2017, p. 70.
Entre outras actividades culturais, informa da posta en escena desta peza no ciclo
Ponteatro.
_____, “Por fin llegaron los días de lluvia”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”,
“Evento”, 8 decembro 2017, p. 62.
Comenta a representación do día anterior desta peza, que cualifica de “espectáculo
multidisciplinar en el que el teatro conversa con la poesía, la narración oral y la música
en directo”. Explica que a peza é “resultado de un trabajo sobre la memoria familiar y
afectiva de los miembros de la compañía, a través de su relación con una persona
desaparecida”.

Grupo teatral Improvisado (O Valadouro): Ao revés
Ver Valadouro, XXXIIIª Semana do Teatro

Teatro do Improviso: Gretel
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Rianxo, Outono Cultural de

Teatro do Improvisto: P.O.E.
Ver Lousame, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de

Teatro Solidario As Insuas de Muros (1): Abusóns S. A.
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro
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Teatro Solidario As Insuas de Muros (2): Faneca brava
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Inventi Teatro: A tropa do doutor milagre
Referencias varias:
- Mar Mato, “La magia del teatro de calle de ‘A tropa do doutro milagre’ retorna a la Sala
Ártika”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 19 xullo 2017, p. 51.
Refire que este espectáculo de teatro de rúa a cargo desta compañía de recente creación
(o 1 de xullo) se representará de novo en Vigo os días 21 e 22 de xullo, e o 4 de agosto
no Festival de Artistas de rúa de Redondela. Resume o argumento da trama e informa do
elenco actoral. Explica que, para tentar ofrecer un produto escénico “diferente”, adaptaron
un camión, para a fase final do show, que converten nunha “tienda ambulante especial de
productos mágicos con una acción ‘innovadora y dinámica”. Finaliza indicando que a
posta en escena tivo moita boa aceptación do público, que permaneceu até o final da
representación, cando “lo normal en un espectáculo de calle es que la gente llegue y
marche durante su actuación”, e precisando quen deseñou a escenografía do camión e o
vestiario.

Krilajo: A vontade do povo
Ver Lugo, XXIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da USC de
Grupo de teatro Lametro: Unha parodia rural
Ver Enrique Landesa, VIº Ciclo de Teatro Afeccionado

O Laranxo Teatro: O medallón do emperador
Referencias varias:
- L. F., “O Laranxo firma un nuevo éxito sobre las tablas: ʻO medallón do emperador”,
Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 17 marzo 2017, p. 13.
Faise eco da posta en escena da peza teatral no teatro Pardo Bazán de Sanxenxo e refire
o seu argumento.

Lila Teatro: Bestiario Estrafalario
Ver Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico
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Lohengrín Teatro (1): Androxénese
Ver Monterroso, Circuíto Galego de Teatro Amador de

Lohengrín Teatro (2): Bernarda, texto Federico García Lorca, versión Pablo Iriarte
Ver Agustín Magán, XVIº Festival de teatro afeccionado

Lohengrín Teatro (3): A mirada das bolboretas
Ver Agustín Magán, XVIº Festival de teatro afeccionado

Lois Blanco Aturuxo: Os límites do frío
Ver Teo, IXº Mes do Teatro

Grupo de Teatro Lucho Hospital Xeral-Calde: O Parto de Calandrino
Ver Buxiganga, Circuítos
Ver Rábade, Mes do teatro

Aula de Teatro da Universidade de Santiago, Campus de Lugo: A paz perpetua, texto
Juan Mayorga, dirección Paloma Lugilde

Ver FITEUC, XXIVº Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña
Ver Lugo, XXIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da USC de
Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego

Lusco e Fusco Teatro: Cronoloxías
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”

Malasombra Teatro: O caso é ter saúde
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Ver Cee á escena, IIIª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Ver Laracha, Venres teatrais 2017 da
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Referencias varias:
- J. M., “Malasombra llega hoy a Cee con ‘O caso é ter saúde”, El Correo Gallego, “Área
Compostela”, 23 agosto 2017, p. 32.
Enumera o elenco e informa da hora, lugar e custo da representación.

A Mámoa: Se o sei non volvo á casa
Ver Mámoa de Luou, XX Mes do Teatro da

Aula de Teatro Maricastaña da Universidade de Vigo, Campus de Ourense: A última
cornixa do mundo, baseada libremente en Océano mar de Alessandro Baricco, dirección
Fernando Dacosta
Ver FITEUC, XXIVº Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña
Ver Lugo, XXIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da USC de
Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Marcelino Ndong: Manoliño Nguema, entre dous mundos, texto Marcelino Ndong
Referencias varias:
- Ágatha de Santos, “Marcelino Ndong: ‘Veo una Galicia más europea, pero menos
‘enxebre”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 8 outubro 2017, p. 33.
Conversa con Marcelino Ndong, na que apunta os cambios que percibiu en Galicia, a súa
vinculación coa Cidade dos Muchachos, o seu regreso a Guinea e como xurde esta peza.

Agrupación Teatral Mariñán (Betanzos), coa peza O de menos é o nome
Ver Teatrofilia, XIVª Mostra de Teatro Amador de Vedra
Ver Zas, IIª Mostra de Teatro Afeccionado de

Grupo Matabelas, da Asociación Teenses pola Igualdade: Dez baixo cero
Ver Martabeladas, IVª Mostra de Teatro Afeccionado
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Matarile Teatro: Circo de pulgas
Ver FITO, Xº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Ver Vigo en bruto, VIº Ciclo
Referencias varias:
- Silvia Gómez, “Una fontanería de 117 años, reconvertida en sala de teatro”, La Voz de
Galicia, “Agenda”, 27 xuño 2017, p. L10.
Anuncia a apertura da sala Montiel na que Matarile Teatro representará a peza Circo de
pulgas e explica este proxecto tan innovador.
- Montse García, “Matarile estrena ‘Circo de pulgas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 12 outubro 2017, p. L10.
Resume o contido da trama, apunta a dirección e o elenco actoral e anuncia os próximos
lugares nos que se representará.
- Montse García, “Ana Vallés. ‘Todos somos pulgas amaestradas”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Entrevista”, 13 outubro 2017, p.
L10.
Conversa coa directora desta peza na que detalla o contido da trama e valora o proxecto
que se desenvolve na sala Montiel.
- Raquel Vidales, “Pulgas sin amaestrar”, El País, “Cultura”, 26 outubro 2017, p. 32.
Anuncia a representación desta peza en Madrid. Refire os trazos das pezas representadas
por esta compañía e o peso da danza na posta en escena.

Asociación Cultural O Maxolo: O florido pensil
Ver Teo, IXº Mes do Teatro

Max Teatro: Cousas de matrimonio
Ver Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador

Mesturanzas de Area: A herdanza de dona Urraca
Ver San Telmo, IX Semana de Teatro Amador de Tui
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Metátese Teatro (Palas de Rei): O Euromillón
Ver Negreira, Ciclo de Teatro de
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”
Ver Valadouro, XXXIIIª Semana do Teatro

Asociación Cultural de Chapela MisturArt Teatro: En pé de guerra
Ver Chapela, Vº Ciclo de teatro da Asociación Cultural de
Ver Pon-Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado de Ponteareas

Mofa e Befa: Cranios Privilexiados... ou a crítica da Razón Perralleira
Ver FITO, Xº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Referencias varias:
- B. Y., “Cambados presenta ciclo teatral y A Illa acoge el preestreno del 25 aniversario
de Mofa e Befa”, Diario de Arousa, “Cambados”, 4 outubro 2017, p. 11.
Informa da presentación da programación teatral de A Illa e Cambados. Apunta que A Illa
recibirá o último espectáculo de Mofa e Befa, Cranios privilexiados. Crítica da Razón
Perralleira, un espectáculo dirixido por Carlos Santiago que se representará no auditorio.
Refire que da exposición do ciclo cambadés de teatro encargouse Víctor Caamaño, edil
de Cultura, quen sinalou que, por primeira vez, as actuacións terán lugar os domingos en
lugar do sábados. Recolle que as compañías e pezas que configuran o cartaz serán
Ibuprofeno Teatro, con Raclette; ContraProducións, con Nacidas Libres; Chévere, con As
fillas bravas; e Elefante Elegante, con Tropical.
- Mar Mato, “Víctor Mosqueira: 'Seguimos na caverna mirando para a parede que se
chama televisión”, Faro de Vigo, “TV/ Espectáculos”, 14 outubro 2017, p. 63.
Conversa co actor Víctor Mosqueira, un dos actores desta peza estreada onte en Ourense
e que se representará nos seguintes días noutras localidades galegas. Refire como naceu
a historia, a repercusión que lle augura por mor da caída da filosofía, as clases que recibiu
da materia de filosofía, o significado do “perralleirismo”, as desvantaxes de ser un ser
pensante e remata afirmando que seguimos a vivir na caverna.
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- Cuca M. Gómez, “Alternativas a las sardinadas”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “Vivir aquí”, “De café con Cuca”, 3 novembro 2017, p. 70.
Entre outras actividades, salienta a representación no auditorio Afundación de Pontevedra
desta peza na que se reflexiona sobre as distintas formas de pensar.

Asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña: 25-N Performance
Ver Santa Comba, IIIº Ciclo de Teatro

Teatro Mutis: César a gusto
Ver Mámoa de Luou, XX Mes do Teatro da

Grupo de Teatro da Escola de Narón: Será por camiños
Ver Riveira, Mostra de Teatro de

Os Náufragos Teatro: Castrapo, texto e dirección Gustavo del Río
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Un tren con destino a Galicia”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 22 abril 2017, p. 12.
Resume o argumento da peza que se estreará ese día no Teatro Rosalía de Castro.
Reproduce as palabras do autor e director explicando que levan quince anos traballando
en Madrid como Sudhum Teatro, apunta o elenco da peza e detalla a xénese e as temáticas
abordadas na peza. Salienta que “una persona puede llegar a desarrollarse al margen de
lo que ha sido y de dónde ha nacido, pero hay que volver al punto de origen para saber
quiénes somos” e que “el éxodo juvenil es constante, y no está únicamente ligado a la
recensión económica2 xa que “la generación de los 20 y de los 30 siempre está dando
vueltas, es una historia cíclica”.

Escola Municipal de teatro de Negreira: Eu tamén quixer ser do Equipo A
Referencias varias:
- A. P./ S. E./ M. M. O., “O Nadal respírase xa en todos os concellos de Área”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 decembro 2017, p. 38.
Entre outras actividades que terán lugar durante o Nadal, informa da posta en escena desta
peza no centro social equivalente de Brión.
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Nelson Quinteiro (1): Burlesque Night Show
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas

Nelson Quinteiro (2): Flastop Cabaret
Referencias varias:
- L. F., “Festival Parranda&Trucks toma hoy Portonovo con música, teatro y
gastronomía”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 1 setembro 2017, p. 14.
Entre outras actividades de lecer, alude a esta posta en escena, que mestura “animación
callejera, street marketing y mucho cabaret”.

Teatro de Ningures: María Soliña
Referencias varias:
- M. N., “María Soliña, heroína recuperada”, Atlántico Diario, “Área metropolitana”,
“Morrazo”, 31 decembro 2017, p. 37.
Comeza referindo que o personaxe de María Soliña inspirou a festa histórica “Defensa da
vila” en Cangas, cuxa primeira edición se celebrou do 8 ao 10 de decembro. Tras referir
a historia real de María Soliña, dá conta da posta en escena da peza e así mesmo dun filme
de Ignacio Vilar, cuxa rodaxe comezará en outono de 2018 en localidades de Cangas, en
Vigo e en Portugal.

Teatro de Ningures (2): Unhas poucas picadelas
Ver Carballo, Venres Culturais en

Noite Bohemia (1): Hécuba
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

Noite Bohemia (2): Pséudolo
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

Aula de Teatro NORMAL da UDC: O home do saco. Seis textos breves de Juan Mayorga,
texto Juan Mayorga, dirección Rubén Ruibal
Ver FITEUC, XXIVº Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña
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Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego

Teatro do Noroeste (1): Estado de graza. Epifanía da mala filla
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Ver Ponteceso, XXIVº Ciclo de Teatro
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Estado de graza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 642,
“Teatro”, 19 outubro 2017, p. VIII.
Encomeza afirmando que esta peza mostra “todo o que aínda nos queda por facer para
sermos comunidade de civilización e non de barbarie. Pois provocan no espectador
preguntas substantivas e activan a memoria”. Rememora o Reformatorio de Palavea e
céntrase no leitmotiv da represión e liberación abordado nesta peza. Resume a trama da
peza e cualifica este espectáculo teatral como “ben concibido, ben realizado, e ben
actuado”. Salienta o traballo de Inma António e no á parte “A memoria histórica” resume
os trazos das catro achegas do autor deste “ciclo da memoria histórica” e resalta de Teatro
do Noroeste “o poder dun teatro comprometido co presente, cada día máis urxente”.
Referencias varias:
- A, Iglesias, “Un libro recoge los 30 años de vida de Teatro do Noroeste”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 14 febreiro 2017, p. 25.
Anuncia que a compañía representará no Teatro Principal esta peza, como unha das
actividades organizadas para celebrar os trinta anos da compañía. Explica que a peza
“vuelve la vista a los últimos años del franquismo para dar cuenta a través de la historia
de cuatro mujeres”.
- ECG, “Teatro do Noroeste en el Principal”, El Correo Gallego, “Santiago”, 17 febreiro
2017, p. 26.
Informa da presentación do libro aniversario do grupo Teatro do Noroeste, así como da
representación da obra Estado de graza.
- Carlos Crespo, “Trinta anos de disfrute na trincheira”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Para
todos los públicos”, “Entrevista”, 17 febreiro 2017, p. L10.
Por mor da súa representación no Teatro Principal de Compostela, coméntanse os trinta
anos de traxectoria de Teatro do Noroeste.
- Montse García, “Eduardo Alonso: ‘O máis especial foi representar un mes enteiro
galileo Galilei en Santiago”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Escena”, “Actualidad”, 17
febreiro 2017, p. 14.
Conversa co director sobre os trinta anos da creación da compañía. Explica que na
segunda metade dos anos oitenta, momento en que representaron a súa primeira peza,
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Medea, “pensabamos que iamos ter un panorama espléndido, pero a realidade foi outra”
e que “tiñamos a intención de ser unha compañía de repertorio” pero se transformaron
nunha “compañía de teatro autor, que fai os textos que eu escribo”; que “cada ano fixemos
ha nova produción” e que “o único camiño é ser moi tercos e adaptarse ás circunstancias”;
que o momento máis especial dos trinta da compañía foi “foi no ano 93 con doce-trece
actores en escena representando Galileo Galilei durante máis dun mes en Santiago”; que
na actualidade a “estrutura da sociedade é moi pouco teatral”; que “moitas das eivas que
a sociedade ten proveñen de mentalidades daquela época” do franquismo e que “o teatro
ten que reflectilo e tratar temas para que non se volva a repetir”.
- A. P./ S. E./ M. M. O., “O Nadal respírase xa en todos os concellos de Área”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 decembro 2017, p. 38.
Entre outras actividades que terán lugar durante o Nadal, informa da posta en escena desta
peza no centro social equivalente de Brión.
- M. G. M., “Trinta anos, 36 producións e un compromiso inamovible coa lingua”, Diario
de Arousa / Diario de Ferrol, “Sociedad”, “Reportaxe”, 29 decembro 2017, p. 37.
Reproduce palabras de Eduardo Alonso nas que refire que o mellor peche para a
celebración dos trinta anos da compañía é a escenificación desta peza ese día e ao día
seguinte no Teatro Colón, destaca que das pezas representadas elixiría Imperial e Glass
city, non se queixa do apoio administrativo ao teatro, recoñece que manteñen as liñas de
traballo dos comezos da compañía, resalta o elenco de Romeo e Xulieta, e remata
anunciando a estrea do documental 30 anos actuando que nos quiten o bailado.
- Alicia Pardo, “Treinta años de teatro gallego”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 30 decembro 2017, p. 11.
Tras aludir ás orixes da compañía, á presentación da longametraxe 30 anos actuando: que
nos quiten o bailado! coa que a compañía resume a súa traxectoria e á participación de
Eva Alonso nunha mesa redonda de A arte escénica na encrucillada: pasado, presente e
futuro no teatro galego, recolle palabras de Eduardo Alonso sobre a crise económica e
sobre a posta en escena desta peza. Alude á trama que se aborda nela e nas consecuencias
que a ditadura tivo na “generación del franquismo”. Finaliza nomeando outras pezas nas
que Teatro do Noroeste tamén abordou o franquismo e avanza que en 2018 a compañía
levará a cabo un proxecto baseado n’A avaricia, a luxuria e a morte, de Ramón María del
Valle-Inclán.

Teatro do Noroeste (2): Palabras malditas
Ver Buxiganga, Circuítos
Ver Negreira, Ciclo de Teatro de

Nova Escena Teatro: Pensión 13, texto Xoán Laxe
Referencias varias:
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- Á. I. P., “Lugo se inunda de Navidad”, El Progreso, “Lugo”, 17 decembro 2017, p. 10.
Entre outras actividades para celebrar a festividade do Nadal, alude á posta en escena
desta peza, enmarcada no programa navideño do concello lucense.

ONG Pallasos en Rebeldía: O Valo, texto Carlos Labraña

Obradoiro Municipal do Teatro de Palas de Rei: Notas de cor
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”

Oreteiro: Caixa pazpallo, caixa do k...
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

Os Dous de Sempre: Agora en serio. 15 anos cos dous de sempre, dirección Evaristo
Calvo
Referencias varias:
- M. G., “La última obra de Pereiro y Touriñán se estrenará mañana en el coliseo noiés”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4 maio 2017, p. 37.
Dá conta da estrea desta peza ao día seguinte e indica que con esta peza Pereiro e Touriñán
“pretenden hacer un singular recorrido por quince años de humor.
- María L. Viñas, “Marcos Pereiro: ‘O máis simpático na vida real son eu; Jose é bastante
serio”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 7 maio 2017, p. 55.
Acóllense declaracións dun dos actores desta peza por mor da súa posta en escena en
Lugo.
- A. B., “Marcos Pereiro: ‘Somos máis canallas no teatro que na tele; cambia moito do
que a xente está afeita a ver”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 2 xuño 2017, p. 15.
Conversa con Marcos Pereiro por mor da estrea desta peza na que explica o cambio de
rexistro e a compatibilidade entre “amizade e negocios” con Antonio Touriñán durante
quince anos.
- S. N., “Touriñán y Pereiro, os ʻ15 anos dos dous de sempre”, La Región, “Sociedad”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 18 setembro 2017, p. 68.
Refire que esta peza se desenvolve “en 90 minutos opara todos los públicos, en clave de
comedia”. Dá conta do director e resume a trama.
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Teatro Osiris de Salceda de Caselas (1): A lección
Ver Pon-Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado de Ponteareas

Teatro Osiris de Salceda de Caselas (2): O malentendido
Ver Pon-Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado de Ponteareas

Unidade de Ozono: A quimera do maxín
Ver Begonte, Vº Ciclo de Teatro de

Natalia Outeiro "Pajarito": A vida tola
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

Palimoco Teatro: Medea, salvaxe?
Ver Lugo, XVIIª Mostra de Teatro Clásico de

A Panadaría: Panamericana
Ver Outes, Outono Teatral de

A Panadaría / Centro Dramático Galego (CDG): Elisa e Marcela, texto Esther F.
Carrodeguas, dirección Gena Baamonde
Ver Ciclo Principal, Teatro Rosalía de Castro da Coruña
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Ver Ponteatro, Vº Ciclo
Ver Rianxo, Outono Cultural de
Ver Vigocultura
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Dramas y comedias para el otoño”, La Opinión, “A Coruña”,14 xullo
2017, p. 9.
Entre outras representacións, alude a que esta peza “es una obra de mujeres con firma de
mujer”, segundo o director do coruñés Teatro Rosalía, Xosé Pablo Rodríguez.
- Suso Souto, “La residencia teatral acogió ya a 5 compañías en Rianxo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 29 xuño 2017, p. 34.
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Informa da representación desta peza e resume a trama da historia real.
- M. G. M., “Carmen Machi, Lola Herrera o Gema Matarranz se pasarán este otoño por
el ciclo Principal del Rosalía”, Diario de Ferrol / El Ideal Gallego, “Sociedad”, p. 36, 14
xullo 2017.
Recolle palabras do concelleiro de Cultura, José Manuel Sande, destacando a estrea de da
posta en escena Elisa e Marcela o 14 de outubro; e de Paulo Rodríguez detallando a
programación teatral, da que forman parte as pezas Normas para saber vivir na sociedade
actual, que representará Sarabela Teatro os días 18 e 18 de novembro, e Resaca, a cargo
da compañía ilMaquinario. Finaliza información dos prezos e datas para a renovación dos
abonos.
- Alicia Pardo, “Un otoño de teatro y música”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 30 agosto 2017, p. 10.
Entre outras novidades culturais, anuncia a representación desta peza.
- Montse García, “A Panadaría, en el CDG”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 14 setembro 2017, p. L11.
Anuncia a escenificación desta peza e doutras no marco do programa de residencias do
Centro Dramático Galego.
- J. C., “El Teatro Lauro Olmo acogerán la representación de once obras”, La Región,
“Valdeorras”, 22 setembro 2017, p. 31.
Dá conta da programación teatral que organizou, para o outono, a Concellería de Cultura
e Educación de O Barco de Valdeorras. Entre as postas en escena dirixidas a un público
adulto, nomea esta peza.
- Suso Souto, “Rianxo acolle a preestrea da obra sobre Elisa e Marcela”, Diario de Arousa
/ Diario de Ferrol / El Ideal Gallego, “Opinión”, 17 outubro 2017, p. 26.
Refire que esta peza a historia real, a autoría do texto, a dirección da peza e o elenco
actoral.
- J. A. Martínez Sevilla, “Elisa e Marcela”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4
outubro 2017, p. 31.
Comenta a historia real da que xorde esta peza.
_____, “Elisa e Marcela”, El Ideal Gallego/ Diario de Arousa/ Diario de Ferrol,
“Opinión”, “La columna”, 17 outubro 2017, p. 26.
Fala do éxito desta peza teatral da autoría de Esther Carrodeguas e resume o seu
argumento. Indica que trata temas como as relacións de parella, as corridas de toros… e
salienta a interpretación autorial das tres actrices.
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- J. B. V., “Próximas citas de Outono no teatro: 'Elisa e Marcela' y 'Outono”, Faro de Vigo,
“Especial”, “Baixo Miño / Louriña”, 28 outubro 2017, p. 3.
Indica que, no marco do Outono Cultural de Tui, se representará esta peza, da que refire
a historia real das protagonistas, a hora da representación e o prezo das entradas.
- Cuca M. Gómez, “Entre Vórtice y Pérez Lourido”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, 10 novembro 2017, p. 70.
Entre outras actividades culturais, informa da posta en escena desta peza, da que apunta
a historia real que recrea, e dá conta desta en doutras representacións do ciclo Ponteatro.
- Alicia Pardo, “Elisa e Marcela’, un amor pionero en A Coruña”, La Opinión, “A
Coruña”, 2 decembro 2017, p. 8.
Dá conta da nova posta en escena desta peza no coruñés Teatro Colón. Indica a base real
da trama, explica que se aborda con “mucho humor” e coa finalidade de expoñer “una
situación que sigue siendo necesario normalizar” e de crear “referentes” do “amor entre
mujeres”, ao fío do labor desta compañía, formada por “un equipo de trabajadoras” que
consideraron preciso crear “una historia de mujeres, contada y dirigida por ellas”.
Reproduce a seguir palabras da actriz Ailén Kendelman, nas que detalla o desenlace da
historia real e incide en que deberían ser o “símbolo” dunha “libertad” que segue sen
completarse hoxe en día.

Grupo de teatro Xosé María Pérez Parallé: Ulises
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

Grupo de teatro Paso de Valverde: Ás portas
Ver Agustín Magán, XVIº Festival de teatro afeccionado
Ver Teatro con Melpómene, IIIº Circuíto Galego de Teatro Amador

Patty Diphussa: Hartista contemporánea
Ver Manicómicos, XVII Festival Internacional de Teatro Cómico

Grupo de Teatro A Pena do Equilibrio (Arcos): Cómpre falar ben dos mortos
Ver Pon-Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado de Ponteareas

Grupo teatral Pico do Castro (A Roda-Tapia): Borrón en conta nova
Ver Valadouro, XXXIIIª Semana do Teatro
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Pistacatro Productora de soños (1): Autoestopista intergaláctico
Ver Cariño, XXXIXª Mostra de Teatro Galego de

Pistacatro Productora de soños (2): Outono
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas

Pistacatro Productora de soños (3): Petit Cabaré
Ver Cultura no Camiño, Ciclo

Pistacatro Productora de soños (4): Impreuna
Ver Manicómicos, XVII Festival Internacional de Teatro Cómico

Asociación Podreme de Monforte de Lemos: Diñeiro B
Ver Chantada, XXVIIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Ver A Rúa, VIII Xornadas de Teatro Afeccionado

A Pombiña de Pedroso: A Invitada
Ver O Seixo, XXVIIIª Xornadas de Teatro Afeccionado en galego

Escola Municipal A Pontenova: A horta das cerdeiras
Ver Vilalba, XVIIIª Mostra de Teatro de

Porta Aberta: A casa do senador
Ver Monterroso, Circuíto Galego de Teatro Amador de

Xaime Prada de Vilamarín: O consultorio médico
Ver A Rúa, VIII Xornadas de Teatro Afeccionado
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The Puntillas Teatro: A Corda
Ver Ames, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de

Quico Cadaval: O rei e o bufón nas Comedias Bárbaras
Referencias varias:
- Suso Souto, “A Pobra lembrar´a Valle-Inclán con teatro, música e exposicións”, El
Correo Gallego, “Área Compostela”, 12 outubro 2017, p. 28.
Informa da programación de actividades que terá lugar no Concello da Pobra para render
homenaxe a Valle-Inclán no 151 aniversario do seu nacemento. Destaca entre as
representacións Farsas xuvenís e Farsa infantil da cabeza do dragón, ambas as dúas de
Títeres Cachirulo; Cadros escénicos de ficción galega, a cargo da Escola de Teatro Valle
Innova; e O rei e o bufón nas Comedias Bárbaras, dirixida por Quico Cadaval.

Rebuldeira Teatro de Sarria: Delicadas
Ver Teatro no camiño, VIº Ciclo teatro afeccionado

Redrum Producións (1): A canción do elefante, baseado no texto The elephant song de
Nicholas Billom, dirección Álex Sampayo
Ver Carballiño, XXVIIIº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Ver Ponteatro, Vº Ciclo
Referencias varias:
- M. García, “Teatro magnético con Redrum y ʻA canción do elefante”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 13 setembro
2017, p. L10.
Dá conta da presentación da peza por parte do director e do elenco actoral, na que
destacaron a autoría do texto, o estilo da peza e a trama que se aborda nela.
- A. Iglesias, “Estreno del nuevo montaje de Redrum Teatro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “24 horas de compostela”, 14 setembro 2017, p. 25.
Dá conta da representación desta peza o día anterior. Apunta a autoría do texto orixinal,
o director e o elenco actoral.
- A. I. S., “Últimas dos funciones de la obra ʻA canción do elefante”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “24 horas de compostela”, 15 setembro 2017, p. 26.
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Anuncia as próximas funcións desta peza, refire o director, o elenco, a subvención de
Agadic e os espazos para a compra por Internet das entradas.
- Melissa Gómez, “Sampayo lleva a Lalín un thriller psicológico”, Diario de Pontevedra,
“Deza. Lalín. Silleda”, 19 outubro 2017, p. 31.
Informa da presentación do novo thriller psicolóxico de Redrum Teatro que tivo lugar en
Lalín. Indica que a peza, escrita polo canadiense Nicolas Billón, representouse no Salón
Teatro, coa asistencia da concelleira de Cultura de Lalín, Lara Rodríguez, o director da
obra, Alex Sampayo, un dos actores, Guillermo Carbajo, e o técnico de cultura municipal,
Damián Paío.
- Cuca M. Gómez, “Entre Vórtice y Pérez Lourido”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, 10 novembro 2017, p. 70.
Entre outras actividades culturais, informa da posta en escena desta peza no ciclo
Ponteatro.
- M. G., “Sete espectáculos teatrais e o mercado solidario centran o programa de Nadal”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Noia-Muros”, 15 decembro 2017, p. 34.
Informa, entre outras actividades que terán lugar durante o Nadal, sobre a posta en escena
desta peza no centro cultural de Muros.

Redrum Producións (2): A nena que quería navegar
Ver Boqueixón, Vº Ciclo de Teatro de Outono de
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Redrum Producións (3): Noiteboa
Ver Negreira, Ciclo de Teatro de

Rilo e Penadique: O pozo das señoras
Ver CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario

Rosaura. Aula de Teatro Universitaria de Ourense: Natureza propia
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Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego

A Ruada de A Rúa: Mateo e as pulgas
Ver Viana do Bolo, IIIª Mostra de Teatro Afeccionado

A Ruada Teatro: O Velatorio
Ver A Rúa, VIII Xornadas de Teatro Afeccionado

Grupo de teatro Rueiro: Con franco nun armario, texto Bernardino Graña
Ver Enrique Landesa, VIº Ciclo de Teatro Afeccionado

Sal-Monela Teatro: A outra beira
Referencias varias:
- M. G. M., “Un cuarto de siglo siendo una bacteria que contagia de vida los escenarios”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 7 setembro 2017, p. 37.
Dá conta da traxectoria da compañía de teatro Sal-Monela, dende a orixe do seu nome até
a súa última obra, A outra beira. Recolle o nome de dous dos espectáculos representados
no pasado (A cea dos idiotas e Maribel e a estraña familia) e o elenco de actores.

Samuel Diz: A música na vida de Lorca
Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego

Grupo de teatro San Fins: A mesa do rincón
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Santa Nómina: Política de terra queimada, dirección Paz Buelta Serrano
Referencias varias:
- M. García, “Política de terra queimada abre las residencias del CDG”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 18 xaneiro 2017, p. L10.
Anuncia a representación de Política de terra queimada, por parte da compañía Santa
Nómina xunto co ESAD, no Salón Teatro de Compostela.
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Santiago de Malvas: Médico á forza
Ver San Telmo, IX Semana de Teatro Amador de Tui

Sarabela Teatro (1): O rei morre, adaptación do texto de Eugène Ionesco, dirección Ana
Vallés
Recensións:
- Antonio Piñeiro, “Sarabela total”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 19 setembro
2017, p. 29.
Destaca o “nebuloso e flupido teatro do absurdo” desta peza e que esta compañía lle
provoca unha “comuñón” con ela xa que “teñen unha capacidade singular e realista de
transmitir”. Remata afirmando que é “unha gozada, pois, poder presumir unha vez máis
porque o teatro de Ourense teña como mascarón de proa ós amigos de Sarabela”.
Referencias varias:
- S. N., “O rei morre, la reflexión sobre la vida humana, por Sarabela”, La Región,
“Sociedad”, 10 setembro 2017, p. 73.
Anuncia a representación desta peza no Auditorio de Ourense, refire o autor do texto
orixinal, dá conta do elenco actoral e resume a trama.
- José Luis Díaz, “Sarabela acerca a Ionesco al Auditorio con ʻO rei que morre”, La
Región, “Ciudad”, 12 setembro 2017, p. 11.
Dá conta da próxima representación desta peza e recolle palabras da directora sobre a
trama.
- Brais Iglesias, “El Auditorio busca atraer público de otras ciudades”, La Región,
“Ciudad”, 23 setembro 2017, p. 15.
Informa da presentación do programa teatral que acollerá o Auditorio municipal de
Ourense. Entre a variada oferta de xéneros, destaca esta posta en escena.
- V. F., “Sarabela Teatro inicia xira en Vigo con ‘O rei morre”, Faro de Vigo, “Visado”,
n.º 806, “Tv/ Espectáculos”, “Teatro”, 3 novembro 2017, p. 5.
Indica que, logo de estrenar esta obra en Ourense, Sarabela Teatro inicia a súa xira deste
espectáculo dirixido por Ana Vallés. Apunta que é una versión libre da obra de Eugène
Ionesco, que mestura interpretación, danza e artes plásticas e que se insire no teatro do
absurdo para tratar o tema da norte ademais de facer una caricatura grotesca do poderoso.
Tamén nomea o elenco de actores e a historia desta compañía que tamén mantén activas
as montaxes O secuestro da bibliotecaria, Normas para saber vivir na sociedade actual,
O último dragón e Ensaio sobre a cegueira.
- S. N., “O rei morre’: Sarabela lleva el absurdo a escena”, La Región, “Sociedad”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 27 novembro 2017, p. 60.
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Dá conta da directora, do elenco e e resume o contido da trama. Comenta outras pezas
desta compañía nas que tamén estaba presente o absurdo e achega datos da peza orixinal
de Eugène Ionesco.

Sarabela Teatro (2): O secuestro da bibliotecaria
Ver Carballo, Venres Culturais en

Smart: Smart! Como un teléfono intelixente pode converterte nunha idiota
Ver Manicómicos, XVII Festival Internacional de Teatro Cómico

Aula de Teatro do Concello de Sarria (1): Asamblea de Mulleres
Ver Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico

Aula de Teatro do Concello de Sarria (2): Delicadas
Ver Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico

Serxio Pazos: Afiando con humor
Referencias varias:
- Elisabet Fernández, “Sergio Pazos: ‘Esta xira recórdame aos meus inicios, foi recuperar
o calor da xente do rural”, La Región, “Ciudad”, “Entrevista”, 12 novembro 2017, p. 19.
Conversa con Serxio Pazos con motivo da estrea deste seu último espectáculo no Teatro
Principal de Ourense. Pazos sinala que o espectáculo trata “dun afiador que lle contará a
xente quen son os afiadores, de onde veñen e a onde van” e asegura que as persoas que
asistan “van irse co sorriso, seguro”.

Silvardeiras Teatro: Tarabeleando con Mario
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

Simón Piñón: O gaiteiro bucólico
Ver CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario

Sudhum Teatro: Mosca
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Ver Sen Numerar, Ciclo de Teatro

Cía Sue Moreno: 4.0
Ver Familirúa, IIIº Festival

Talía Teatro: Ubú Rei, texto Alfred Jarry, dirección e adaptación Roberto Salgueiro
Ver Carballo, Venres Culturais en
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Ver Laracha, Venres teatrais 2017 da
Ver Ponteceso, XXIVº Ciclo de Teatro
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Referencias varias:
- M. García, “Una sátira sobre la corrupción y el abuso de poder con Talía”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 23 marzo 2017, p.
L10.
Informa das tres funcións que terán lugar no Principal compostelán desta peza, do
argumento e do elenco de actores.
- ECG, “Talía Teatro y ʻUbú Reiʼ se despiden del Principal”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “imperdible este fin de semana”, 25 marzo 2017, p. 27.
Informa da última función desta peza.
- Santiago Jaureguizar, “O trono da RAG e a Polonia de Ubú Rei”, Diario de Pontevedra/
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 74, 26 marzo 2017, p. 8.
Mentres comenta a elección de presidente da Real Academia Galega, destaca que “a boa
noticia” é que Talía Teatro vén de estrear en Santiago de Compostela esta peza teatral.

Talía Teatro e Centro Dramático Galego: Os mortos daquel verán

Grupo de teatro Tarantela: Un cadáver as dez, texto María Luz Cruz
Ver Enrique Landesa, VIº Ciclo de Teatro Afeccionado

291

Tastarabás Teatro: Trastes… a conciencia
Ver Lousame, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de

A Tecedora de soños (1): Un bocadillo de miúdos
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

A Tecedora de soños (2): Carta de amor a Sara
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

A Tecedora de soños (3): Unha cuestión de amor
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

A Tecedora de soños (4): Lisístrata
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

A Tecedora de soños (5): Sinceridade
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro

Os Tres Tenedores (1): Cocido Express
Ver Boqueixón, Vº Ciclo de Teatro de Outono de

Os Tres Tenedores (2): Cocido sinfónico
Referencias varias:
- A. P., “A casa da cultura ofrece mañá unha obra de teatro chea de música e humor”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago-A Barcala-Xallas”, 9
decembro 2017, p. 29.
Dá conta da posta en escena desta peza ao día seguinte. Apunta que se trata dunha “obra
qu combina teatro, música e humor” e que a compañía, creada hai oito anos, intégrana
“músicos, actores e mestres”.

Teatrino: Os carniceiros, dirección José Vaquero
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Ver Teatro con Melpómene, IIIº Circuíto Galego de Teatro Amador
Referencias varias:
- C. A., “Teatro galego afeccionado”, O Sil, “Concellos”, 12 outubro 2017, p. 12.
Informa da programación do Circuíto Amador que terá lugar na Casa da Cultura de
Barbadás, na Valenzá. Indica que as catro compañías que participan son Tiruleque Teatro,
con Os cornos son cousa de tres; O Aturuxo de Melpómene, con Terapia de Bar; Grupo
de Teatro da Biblioteca de Antas de Ulla, con Clarexa, que non é pouco; e Teatrino con
Os carniceiros.
- Chito Rivas, “Teatrino, grupo con contido social”, La Región, “Provincia”, “Testemuñas
da memoria”, 2 decembro 2017, p. 29.
Indica que se trata dunha peza traxicómica de José Vaquero que adapta un texto de
Antonio Morcillo e que “navega entre o horror e a tolemia”. Ofrece unha pequena
biografía de Vaquero, dos actores e da xénese da compañía Teatrino, fundada en 2009.
Asociación Teenses: A cousa de Bernarda Alba
Ver Teo, IXº Mes do Teatro

Grupo de teatro municipal de Teo: Hotel Ramallosa
Ver Teo, IXº Mes do Teatro

Ti e máis eu Teatro: As lavandeiras
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

TikTak Teatro (Santiago de Compostela): Des-enlace
Ver Teatrofilia, XIVª Mostra de Teatro Amador de Vedra

Tiruleque Teatro de O Carballiño: Media de Callos
Ver Chantada, XXVIIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Ver MOSTRA(TE), XVI Mostra de Teatro Afeccionado

Tolemia Teatro (1): Lowcost por Shakespeare, texto Beatriz Bravo e Xurxo Barcala
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado
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Ver Galicia, XVIIIª Mostra de Teatro Universitario de
Ver Rianxo, Outono Cultural de
Tolemia Teatro (2): Quérote… ergo sum, versión moi libre de Romeo e Xulieta de
Shakespeare
Ver Lousame, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de

O que faltaba teatro de A.VV. O Ferrollo de Trasdacosta: Aurora
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Trasluz Teatro: O cadro é ser feliz
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador

Traspediante: UP2DOWN
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

Las Tricotouses: Emoticores
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas

Asociación Cultural Os Trocos de Castro de Rei: Full Monte
Ver Castro de Rei, Vª Mostra de teatro municipal de

Trigo Refugallo: Ritmo refugallo
Ver Vigocultura

Trinque Trinque: Avós
Ver CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario

Troula Teatro: Errantes
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Referencias varias:
- M. G., “La Feira Celta llevará a O Son 120 puestos artesanales y espectáculos”, El
Correo Gallego, “Área Compostela”, “Noia-Muros”, 13 xullo 2017, p. 32.
Informa do programa da Feira Celta na que se ofrecerá un espectáculo itinerante de AleHop Teatro e a representación da peza Errantes, de Troula Teatro, entre outras actividades
culturais.

The-Sastre Teatro: Os crápulas opiáceos
Ver Caranza, Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”

The-Sastre Teatro (2): Odisea 017
Referencias varias:
- F. D., “Actuaciones teatrales y musicales”, La Región, “De festa en festa”, “Fiestas en
honor a San Benito”, “Bentraces/Barbadás”, 6 xullo 2017, p. 10.
Entre outras actividades, informa da representación Odisea 017, do grupo de teatro Thesastre.

Unicornio: Divinas palabras, texto Ramón Mª del Valle-Inclán
Ver EstéNarúa, Vº Festival Galego de Teatro Amador

Urdime: Percubebé
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado

Aula de Teatro da UVigo: Éxodos
Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego

Vacaloura Teátrica: Enclave D. X.
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Rianxo, Outono Cultural de

Vai-Avante: Sganarello o cornudo imaxinario
Ver Entreculturas, VIIIº Festival de Teatro
295

Valacar: O abano de Lady Windermere
Ver ONCE, 16ª Bienal de Teatro

Grupo de teatro C. D. de Valadares: Queridísimo fillo estamos en folga
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro

Grupo de teatro de maiores do Centro Social de Vedra: Unha historia case real
Ver Teatrofilia, XIVª Mostra de Teatro Amador de Vedra

Verdeveras Expresións Artísticas: Desalmad@s
Ver Santa Comba, IIIº Ciclo de Teatro

Roi Vidal e Xurxo Barcala: Dous no Camiño, texto de Roi Vidal e Xurxo Barcala,
dirección Avelino González
Referencias varias:
- J. M. R., “Dous no Camiño’ chega hoxe ao Campo do Rollo”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Costa da Morte”, 24 setembro 2017, p. 34.
Informa da posta en escena desta peza por parte de Fran Rei e Isabel Risco.

Voadora Teatro (1): Garage
Ver Escenas do Cambio, IV Festival de Inverno de Teatro, Danza e Arte en Acción
Referencias varias:
- María Varela, “A xente busca no teatro a proximidade que non ten o dixital”, Diario de
Pontevedra / El Progreso, “A la última”, 27 novembro 2017, p. 96.
Conversa con Marta Pazos, na que explica a orixe desta peza, dá conta da xira teatral,
explica a trama da peza Garage, comenta o panorama teatral en Galicia e o papel do
público, e as denuncias por acoso.

Voadora Teatro (2): Soño dunha noite de verán
Ver Carballo, Venres Culturais en
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Ver Escenas do Cambio, IV Festival de Inverno de Teatro, Danza e Arte en Acción
Ver Lugo, XVIIª Mostra de Teatro Clásico de
Ver MIT, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
Recensións:
- Lourdes Abuide, “Sueño de una noche de verano”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Fila
7”, 6 marzo 2017, p. 28.
Con motivo da representación en Lugo desta peza teatral, compara o que fai Voadora coa
obra de Shakespeare co que fan os chefs de alta cociña cos pratos tradicionais que
deconstrúen. Indica que a peza representada é axeitada para quen busca algo máis cun
teatro puro, para quen busca un teatro experimental e innovador. Comenta o seu
argumento e as súas temáticas principais. Salienta a posta en escena e a dirección de Marta
Pazos, aínda que considera escasa a técnica actoral. Gaba o espectáculo en si e a
capacidade de entreter ao público, aínda que critica a reflexión manida que fai do amor e
da identidade de xénero. Considera moi lograda a posta en escena, a pesares de informar
de que non foi demasiado aplaudida polo público en xeral.
Referencias varias:
- M. G. M., “A compañía Voadora dálle forma a ʻSoño dunha noite de veránʼ como
residente no Colón”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 17 xaneiro 2017, p. 36.
Informa da colaboración de entidades públicas coruñesas e naronesas con esta compañía
teatral, que pertence ao eido privado. Comenta que desta forma, Voadora poderá residir
nun teatro e traballar aí mesmo para levar a cabo a súa próxima montaxe, que
representarán nese espazo igualmente.
- S. N., “Soño dunha noite de veránʼ, según Voadora Teatro”, La Región, “Sociedad”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 5 febreiro 2017, p. 68.
Faise eco da representación desta obra no Principal de Ourense e resúmese o seu
argumento.
- Rubén G. Briones, “A Deputación leva á bisbarra a Valle Inclán e Shakespeare”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 17 febreiro 2017, p. 35.
Dá conta da representación desta peza, por parte de Voadora Teatro, en varios concellos
da comarca de Muros-Noia e da presentación desta xira na que participaron Quico
Cadaval e Hugo Torres.
- M. García, “Quico Cadaval. ʻA representación de A cabeza do dragón é a fin dunha
anomalía”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 febreiro 2017, p. 33.
Comenta a anomalía que supuña, en verbas de Quico Cadaval, non poder representar as
obras de Valle Inclán e celebra a estrea d’A cabeza do dragón. Informa de que contou co
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apoio da Deputación da Coruña, o mesmo que Voadora para a montaxe Soño dunha noite
de verán.
_____, “Voadora actualiza el clásico ʻSoño dunha noite de verán”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 14 marzo 2017, p.
L10.
Dáse noticia da posta en escena desta peza durante varios días no Teatro Principal de
Santiago e achega datos da versión actualizada que fai a compañía do clásico de
Shakespeare.
- S. M., “La actriz porriñesa Areta Bolado prepara su aterrizaje en el Centro Dramático
Nacional”, Faro de Vigo, “Val Miñor – Louriña”, “Área metropolitana”, 30 agosto 2017,
p. 14.
Resume a traxectoria teatral da actriz Areta Bolado e anuncia a súa incorporación á
compañía Centro Dramático Galego para representar esta peza.

Escola Municipal de Teatro de Vilalba: Vodas de sangue, versión do texto de Federico
García Lorca
Ver Vilalba, IIº Ciclo Sábados de Teatro de
Referencias varias:
- C. P. R., “Los II Sábados de Teatro del Iescha programan 4 obras”, El Progreso, “A
Chaira”, 14 outubro 2017, p. 20.
Detalla as catro compañías que conforman o programa da segunda edición o ciclo
“Sábados de Teatro” de Vilalba. Precisa que esta peza se estreará no mes de xullo.

Xandra Táboas: Todo sobre Eva
Ver MIT, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia

Xulio Cortázar: Desconexión, dirección Santiago Cortegoso
Referencias varias:
- Natalia Álvarez, “Xurxo Cortazar. ʻPara o público, ʻDesconexiónʼ será como montarse
nunha montaña rusa”, Faro de Vigo, “Vigo 4 Costados”, 7 febreiro 2017, p. 6.
Acolle unha entrevista co actor desta peza por mor da súa estrea no Salón Teatro
compostelán, na que se fala do traballo co director e de enfrontarse ao público en solitario,
entre outros asuntos.
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- Mario Álvarez, “Desconexión’, de Xulio Cortázar, a fin de semana no Salón Teatro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 11 febreiro 2017, p. 35.
Resume o contido da peza e destaca que “mediante a metáfora do monifate do semáforo”,
se abordan unha serie de temas “inherentes ao ser humano”, se ben “sempre
desenvolvidos desde o humor pero co fondo tráxico do sentimento de falta de liberdade”.
- S. N., “Xurxo Cortazar reflexiona sobre la rutina en ʻDesconexión”, La Región,
“Sociedad”, “Agenda de ocio”, 20 febreiro 2017, p. 60.
Dá noticia da representación desta peza no Auditorio Municipal de Ourense.
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III. 3. 3. POSTAS EN ESCENA QUE CONTINÚAN EN
CARTEL
Grupo Alecrín de Ribadumia: Repouso absoluto
Ver Meaño, Mes do Teatro de

Teatro do Andamio: Nabiza girl, dirección Isabel Risco
Ver Alxén, XVIIIª Xornadas de Teatro de
Ver Oroso, Outono Cultural de

Referencias varias:
- D. A., “Isabel Risco levanta hoy el telón del Festival de Parodias de Portonovo”, Diario
de Arousa, “Xente de aquí”, “Moi persoal”, 5 febreiro 2017, p. 16.
Anuncia que esta peza se representará no día da inauguración do Festival de Parodias de
Portonovo.
_____, “Sanxenxo vivirá el Carnaval con una intensa programación de ocho días”, Diario
de Arousa, “Sanxenxo”, 18 febreiro 2017, p. 13.
Informa da posta en escena desta peza, no conxunto de actividades culturais para festexar
o Carnaval.
_____, “Isabel Risco levanta hoy el telón del Festival de Parodias en Portonovo”, Diario
de Arousa, “Sanxenxo”, 3 marzo 2017, p. 12.
Anuncia que Isabel Risco inaugurará o Festival de Parodias de Sanxenxo coa
representación desta peza en clave de humor.
- M. V., “Pasen e leanʼ ou a aposta local para gozar do mundo arredor dun libro”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 19 abril 2017, p. 11.
Dá conta da trama da peza.
- B. L., “Os libreiros volven hoxe á rúa para celebrar O Día do Libro coa iniciativa ʻPasen
e lean”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 23 abril 2017, p. 14.
Entre outras novas culturais, alude á representación desta peza.

Aporía Escénica Teatro: 30 e tantos ósos, dirección Diana Mera
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Referencias varias:
- Teresa R. Bermúdez, “María Roja: ʻO meu soño é poder chegar a facerme vella enriba
do escenario”, El Progreso, “Xente de aquí”, “Moi persoal”, 5 febreiro 2017, p. 16.
Conversa cunha actriz que participa na representación desta peza.
- M. García, “Un viaje al universo femenino con la obra ʻ30 e tantos ósos”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 2 marzo
2017, p. L10.
Faise eco da representación desta peza no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- ECG, “A obra ʻ30 e tantos ósosʼ chega mañá ó Salón Teatro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 1 marzo 2017, p. 24.
Informa da representación da obra 30 e tantos ósos, de Diana Mera, por Aporía Escénica.

Artello Teatro: Non toques os meus círculos, dirección Rosa Hurtado
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Non toques os meus círculos”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
7 febreiro 2017, p. 8.
Fai eco da realización da peza Non toques os meus círculos, por parte da compañía
Artello.

Teatro do Atlántico: Helena, xuízo a unha lurpia, adaptación Inma López Silva do texto
de Miguel del Arco, dirección Xulio Lago
Ver Cultura no Camiño, Ciclo
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Ver Sen Numerar, Ciclo de Teatro
Recensións:
- J. A. Martínez Sevilla, “Helena, xuicio a unha lurpia”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “La columna”, 11 marzo 2017, p. 26.
Con motivo da representación desta peza no teatro Rosalía polo día internacional da
muller, comenta o argumento da obra, salienta a “sobria” escenografía, aclama o traballo
dos actores e considera a peza unha “lección teatral”.
- Manuel F. Vieites, “Helena de Esparta”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 648,
“Teatro”, 30 novembro 2017, p. VIII.
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Despois de reflexionar sobre quen escribe a historia, indica que esta obra, dirixida por
Xulio Lago e adaptada por Inma López Silva dun texto de Miguel del Arco, recrea
fragmentos da materia átrida que se desenvolve na Ilíada. Comenta que cuestiona
principios, valores e normas e a consideración da alteridade.
Referencias varias:
- Mario Álvarez, “A revisión do mito de Helena de Troia, na sede do CDG”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 21 febreiro 2017, p. 36.
Faise eco da representación desta peza no Salón Teatro de Compostela. Infórmase da súa
presentación e coméntase o que se considera un “monólogo de gran formato”.
- T. S., “Más mujeres en el callejero”, La Opinión, “A Coruña”, 4 marzo 2017, p. 8.
Alude á representación desta peza.
- Alicia Pardo, “María Barcala. ʻAs mulleres temos que empregar a nosa voz. Tomar a
palabra e usala sen medo”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 8 marzo 2017,
p. 11.
Infórmase da posta en escena desta peza teatral no Rosalía da Coruña e acóllese unha
entrevista coa actriz da mesma, na que se fala da personaxe que interpreta e da historia
que se transmite, entre outras cousas.
- D. G. e N. D., “Homenajes y reivindicaciones se suceden en el Día Internacional de las
Mujeres”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 9 marzo 2017, pp. 8-9.
Dáse conta da representación desta peza no Rosalía da Coruña, dentro das actividades
organizadas para conmemorar o Día Internacional das Mulleres.
- S. N., “El tiempo pasa por Helena”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 17 agosto
2017, p. 15.
Anuncia a escenificación desta peza o sábado no auditorio municipal de Verín. Resume o
contido da trama, as temáticas e recursos literarios manexados, e califica a peza como “un
excelente monólogo”. Remata aludindo ao director da obra, salientando “el inmenso
trabajo interpretativo de María Barcala” e afirmando que se trata de “una producción
valiente que reivindica mucho de lo que no somos pero deberíamos ser”.
- J. C., “El Teatro Lauro Olmo acogerán la representación de once obras”, La Región,
“Valdeorras”, 22 setembro 2017, p. 31.
Dá conta da programación teatral que organizou, para o outono, a Concellería de Cultura
e Educación de O Barco de Valdeorras. Entre as postas en escena dirixidas a un público
adulto, nomea esta peza.
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Aula Municipal de Teatro da Illa: Repouso absoluto
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro
Referencias varias:
- L. R., “Una performance de Lita Cabellut y una docena de actos más ocupan este mes
la agenda cultural isleña”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 4 maio 2017, p. 12.
Entre outras actividades, informa da representación desta peza.

Aula de Teatro da USC: Cousas que trouxo a chuvia, texto e dirección Roberto Salgueiro
Ver FITEU, XXIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da Universidade de
Santiago de Compostela
Ver FITEUC, XXIVº Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña
Ver Galicia, XVIIIª Mostra de Teatro Universitario de
Ver Lugo, XXIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da USC de
Ver MITEU, XXIIIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Referencias varias:
- M. García, “El aula teatral de la USC, de gira con su obra”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 7 marzo 2017, p. L10.
Informa que representarán a peza por distintas localidades galegas e lusas, nomeando as
datas, lugares e teatros.

Avento Producións (1): Como sobrevivir a unha apocalipse zombi
Referencias varias:
- A. F., “Los zombies ‘lleganʼ al auditorio de Goián”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Baixo Miño”, 20 abril 2017, p. 18.
Anuncia esta posta en escena no Auditorio de Goián e fala das características da obra e
do argumento.

Avento Producións (2): BU 21
Ver Vigocultura

Berrobámban: Xurdefet, texto de Paula Carballeira, dirección Chiqui Pereira
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Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “En homenaje de Jacques Prévert”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “Infantil”, 13 febreiro 2017, p. 62.
Dá conta da representación de Xudefet, a cargo de Berrobambán, protagonizada por Paula
Carballeira e Nuria Sanz, baixo a dirección de Chiqui Pereira, da que resume o argumento.
Informa das próximas postas en escena a cargo de compañías foráneas.

ButacaZero (1): Na butaca. Fantasía nº 3 en Do Maior, texto e dirección Esther F.
Carrodeguas
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Referencias varias:
- J. H. R., “El Centro Cultural de Valladares acoge el ensayo abierto de ‘Na butaca”, Faro
de Vigo, “Vigo [4] Costados”, 22 agosto 2017, p. 6.
Dáse conta da estrea de Na butaca: fantasía nº3 en Dor Maior da compañía ButacaZero
sobre a demencia senil. Indícase que é un traballo moi sensíbel creado por Esther F.
Carrodeguas quen apunta que é “bastante poética y bastante optimista”.
- Montse García, “Teatro contra el olvido de BucataZero el 21”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Solidaridad”, 19 setembro 2017,
p. L10.
Informa da estrea en Santiago de Compostela, o Día Mundial do Alzhéimer, desta peza,
cuxa recadación reverterá na asociación Agadea. Refire que nela se trata “el olvido y las
demencias desde un punto de vista muy poético”. Remata precisando que tamén se
representará noutras localidades galegas e que o texto de Esther F. Carrodeguas sairá do
prelo pola Editorial Galaxia.
- Joel Gómez, “Esther F. Carrodeguas: ‘Coa demencia podes esquecer que vas morrer e
así vivir sen presión”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primeira persoa”, 21
setembro 2017, contracuberta.
Conversa coa autora e directora desta peza, en formato de monólogo escrito para ser
interpretado por Pepa Barreiro. Explica que Na butaca é o seu segundo proxecto,
realizado xunto con Xavier Castiñeira e que se deu a coñecer na mostra teatral de
Ribadavia en 2016 coa peza Voaxa e Carmín, que ademais publicou en libro a Editorial
Galaxia. Refire a duración da peza e a temática e enfoque dado á mesma, precisando que
a demencia permite “vivir só presente, sen problemas que te condicionen” e que no seu
proxecto teatral, non só representan pezas senón que tamén realizan investigación sobre
as temáticas abordadas. Nomea os próximos lugares onde se representará a peza e precisa
que, como complemento da mesma, levan a cabo obradoiros de teatro e memoria e tamén
“sesións de teatro-foro deseñadas pola psicóloga Amantia Coello e orientadas
especialmente para alumnado de bacharelato”. Recolle palabras da actriz, cuxo pai
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faleceu a causa do alhzéimer e coñecedora doutras persoas que o sofren, e quen afirma
que ás veces, “a pesar da doenza, son más felices que noutros momentos da súa vida” e
sinala que existen moitas incógnitas sobre os sentimentos deses doentes.
- Cibrán Canedo, “Teatro contra el Alzhéimer”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitada especial”, 20 setembro 2017, p. 33.
Dá conta das actividades organizadas polo concello de Rianxo para celebrar o Día
Mundial do Alzhéimer o venres: unha función escolar no auditorio, a cuxo termo terá
lugar un debate, e a posta en escena desta peza. Indica que o publico asistente a ambas as
representacións poderá adquirir a obra Na butaca, de Esther F. Carrodeguas, e que o 20%
da recadación será para a federación Alzhéimer Galicia. Remata apuntando que o concello
de Rianxo “apuesta por el teatro como actividad con la que trabajar la memoria”, de aí
que realice, até finais de outubro, obradoiros de teatro e memoria en todas as parroquias,
dirixidos a grupos de envellecemento activo.
- J. M. R., “Obradoiros de teatro e memoria no IES Fernando Blanco”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 29 outubro 2017, p. 35.
Salienta a representación da obra A butaca. Fantasía nº3 en dor maior, por parte da
compañía Butaca Zero no IES Fernando Blanco no marco dos talleres Teatro e memoria.
Obradoiro para espectadores.

Butaca Zero (1): Voaxa e Carmín
Ver Ponteatro, Vº Ciclo
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Referencias varias:
- Isabel Bugallo, “Mabel Rivera. ʻVoaxa e Carmín é un exercicio de recuperación de
memoria histórica”, La Región, “Ciudad”, 2 febreiro 2017, p. 13.
Acolle unha entrevista coa protagonista desta peza na que se fala o que supón para ela e
do panorama das artes escénicas en Galicia.
- J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“AC Costa da Morte”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Nomea figuras destacadas do teatro e do humor galegos que participarán nesta mostra.
Detalla as datas durante as cales se celebrará a mostra e as compañías que intervirán nela.
- A. I., “La historia de Maruxa y Coralia estará cuatro días en la cartelera del Principal”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 7 febreiro 2017, p. 26.
Por mor da representación no Teatro Principal compostelán desta peza, comenta algunhas
das características da mesma.
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- M. García, “Belén Constenla y Mabel Rivera recrean a las Marías”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 7 febreiro 2017, p. L10.
Comenta a vindeira representación desta peza no Teatro Principal compostelán e a historia
que transmite ao espectador.
- C. Crespo, “Dúas grandes actrices na pel das Marías”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Escena”, “Actualidad”, 10 febreiro 2017, p. 15.
Con motivo da representación no Teatro Principal de Santiago de Compostela desta peza,
fai un resumo da mesma e explica que foi galardoada co premio Abrente.
- ECG, “La historia de Coralia y Maruxa”, El Correo Gallego, “Santiago”, 8 febreiro
2017, p. 24.
Anuncia a posta en escena da peza Voaxa e Carmín, referida á vida das Marías.
- Carlos Crespo, “Mabel Rivera. ʻAs Marías parecíanme seres saídos dunha irrealidade”,
La Voz de Galicia, “Fugas”, “Teatro”, “Entrevista”, 3 marzo 2017, p. 18.
Por mor da súa nominación aos premios María Casares por interpretar a unha das Marías
compostelás nesta peza teatral, acóllese unha entrevista na que comenta determinados
aspectos da peza e do panorama do teatro galego actual.
- Montse García, “Maruxa y Coralia Frandiño regresan al Principal”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 25 maio 2017,
p. L10.
Anúnciase que volve este espectáculo á capital galega despois de que fora un éxito o
pasado mes de febreiro.
- Martín Fernández, “Gran ambiente de fiesta, mucha música y teatro para celebrar la
Ascensión”, El Correo Gallego, “Santiago”, 28 maio 2017, p. 26.
Dáse noticia da posta en escena no Teatro Principal compostelán desta peza que se inclúe
no programa cultural das festas da Ascensión.
- Gustavo López, “Santiago baja el telón de la Ascensión y el Camino sigue rompiendo
récords”, El Correo Gallego, “Santiago & Compostela”, 29 maio 2017, p. 15.
- J. C., “El Teatro Lauro Olmo acogerán la representación de once obras”, La Región,
“Valdeorras”, 22 setembro 2017, p. 31.
Dá conta da programación teatral que organizou, para o outono, a Concellería de Cultura
e Educación de O Barco de Valdeorras. Entre as postas en escena dirixidas a un público
adulto, nomea esta peza.
- C. A., “El Concello pontés programa teatro en el Alovi para los viernes de octubre”, El
Progreso, “A Chaira”, 24 setembro 2017, p. 20.
Dá conta da representación desta peza o venres 13 de outubro.
306

- J. C., “Las ‘Marías’ de Compostela cobran vida en el teatro de O Barco”, La Región,
“Provincia”, 12 decembro 2017, p. 26.
Encomeza destacando que a peza mereceu o 10º Premio Abrente de Textos Teatrais 2015,
da MIT de Ribadavia. Refire que son as actrices, califica a peza como “comedia
terrorífica” e detalla o argumento da peza.

Carlos Blanco e Luis Davila: Menú da noite
Ver Cee á escena, IIIª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Referencias varias:
- M. García, “Carlos Blanco: ‘Virán máis menús”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 12 xaneiro 2017, p. L10.
Informa da representación desta peza no Teatro Principal compostelán e anticipa que
haberá máis menús doutros tipos, pois os seus actores parece que encontraron a fórmula.
- A. Ferreira, “La obra ‘Menú de noiteʼ llega al teatro municipal de Tui”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 2 febreiro 2017, p. 17.
Informa da representación desta peza no teatro Municipal de Tui.
- M. G. M., “La Diputación programa en el Colón más de cien citas hasta diciembre”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 setembro 2017, p. 37.
Entre outras postas en escena, nomea a representación desta peza.
- Manuel Blanco, “Carlos Blanco: ‘A mellor retranca está nos bares”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Escena”, 6 outubro 2017, p. 17.
Conversa con Carlos Blanco sobre a retranca, as mudanzas no guión desta peza para
axustarse aos cambios da actualidade, e sobre o seu traballo con Luis Davila.
- Laura Tutor, “Carlos Blanco: ‘Aínda que me guste variar, na comedia é onde me sinto
máis cómodo”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 7 outubro 2017, p. 37.
Entrevista a Carlos Blanco sobre esta peza, o seu traballo con Luis Davila e o que
recomenda ao público que asista á representación da peza.

Centro Dramático Galego: Tartufo, texto Molière, dirección Fefe Noia
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Algunhas preguntas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 609,
“Teatro”, 12 xaneiro 2017, p. VIII.
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Afirma que a crítica artística e cultural cumpre un papel fundamental en “países cun
sistema teatral plenamente organizado” e logo comenta polo miúdo este novo espectáculo
do Centro Dramático Galego, ademais de explicar como debería actuar esta institución.
No referente ao espectáculo en si, considera que a dramaturxia deixa moito que desexar
e realiza unha dura crítica a diversos aspectos da posta en escena.
Referencias varias:
- Héctor J. Porto, “A Agadic despacha a crise no CDG ao substituír a Tito Asorey por
Marta Pazos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 febreiro 2017, p. 36.
Faise eco do conflito interno no Centro Dramático Galego.

Chévere Teatro (1): Eroski paraíso, dirección Xesús Ron
Ver Carballiño, XXVIIIº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Ver Cee á escena, IIIª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Ver Rianxo, Outono Cultural de
Recensións:
- Afonso Vázquez-Monxardín, “O éxito de Chévere e Prado Lameiro”, La Región,
“Opinión”, 17 xaneiro 2017, p. 24.
Logo de ver a representación desta peza teatral no Teatro Principal de Ourense, fanse unha
serie de consideracións sobre a mesma. Considera a trama simple, e relaciona as risas
constantes do público co teatro de Prado Lameiro (“as mesmas constantes, as mesmas
claves”), a quen insiste que habería que valorar na súa xusta medida. Lembra que este ano
hai dúas datas transcendentais para poder facelo, cen anos da recuperación d’O tío Marcos
da Portela e os 75 anos da morte do autor.
- Juan Ignacio García Garzón, “Documentar la vida”, ABC, “ABC del ocio”, “En escena”,
3 febreiro 2017, p. 60.
Considera esta posta en escena como unha función teatral pero tamén como un
documental orixinal e divertido. Comenta o seu argumento principal e gaba o traballo
actoral.
- Javier Vallejo, “Adán y Eva en el híper”, El País, “Cultura”, “Teatro”, 16 febreiro 2017,
p. 30.
Coméntase, con motivo da súa posta en escena no Auditorio de Vigo, o argumento desta
creación colectiva de Chévere, comparándoa cunha obra de Mayorga. Explícase que esta
compañía fala de asuntos particulares que coñecen de primeira man, e que dan conta de
procesos universais coñecidos por todos. Gaba o papel dos actores e augura unha “bonita”
e “merecida” xira a esta peza.
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Referencias varias:
- Marta Salgado, “Xesús Ron: ʻHoxe en día é difícil vivir con dignidade das Artes
Escénicas”, La Región, “Ciudad”, 12 xaneiro 2017, p. 14.
Conversa co director desta peza por mor da súa representación no Teatro Principal de
Ourense. Nela fálase da mesma montaxe, do Premio Nacional acadado pola compañía o
pasado 2014 e do complicado que é facerse un oco na industria das artes escénicas, entre
outras cousas.
- E. Ocampo, “Chévere, con el desarraigo vital de ʻEroski Paraísoʼ, llena en Vigo tras
ganar el Premio Nacional”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 febreiro 2017, p. 38.
Informa que todas as representacións desta peza terán lugar en Vigo, e ademais fai
referencia ao Premio Nacional merecido e á preparación dos actos do seu trinta
aniversario da compañía.
- Patricia de Lorenzo, “Mellor actriz nos María Casares”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“Selfie”, 6 abril 2017, p. 10.
A actriz galardoada encomeza agradecendo os tres galardóns (mellor actriz protagonista,
mellor espectáculo, mellor dirección) merecidos pola peza Eroski Paraíso como un
recoñecemento e co engadido “de que vén por parte da profesión”. Recoñece que
pensaban na posibilidade de merecer o galardón polos comentarios do público, e explica
a facilidade de crear o seu personaxe, un máis nesta peza de protagonismo colectivo.
Considera que a peza pode ser ben recibida polo público do Estado español porque
confían nela os membros do equipo. Remata incidindo en que “antes que artistas somos
persoas, somos cidadáns e iso está por diante”, de aí que a compañía sempre se cuestiona
en todos os proxectos para ser honestos, “aprender e transformarnos”.
- Mar Mato, “A compañía galega Chévere prepara una xira por una ducia de ciudades
españolas”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 7 setembro 2017, p. 59.
Indica que esta compañía é a única galega en facerse co Premio Nacional de Teatro e que
para celebrar os seus 30 anos vai realizar una xira nacional na que representarán Eroski
Paraíso. Tamén apunta que realizarán una actuación especial co nome de Antoloxía da
Ultranoite e que Kalandraka vai publicar Río bravo e Annus Horribilis.
- M. G. M., “La Diputación programa en el Colón más de cien citas hasta diciembre”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 setembro 2017, p. 37.
Entre outras postas en escena, nomea a representación desta peza.
- S. S., “Chévere presentará en Rianxo unha obra inspirada na vella sala Paraíso de
Muros”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 decembro 2017, p. 26.
Anuncia a representación desta peza que terá lugar o sábado no auditorio de Rianxo, e
resume o argumento da trama.
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- Carlos Crespo, “más todavía”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Agenda”, “Fin de semana”,
“El futuro en un hipermercado”, 22 decembro 2017, p. 13.
Informa, entre a oferta teatral para a fin de semana, desta posta en escena, da que destaca
o “ya largo recorrido” e cita os actores principais do elenco, Patricia de Lorenzo e Miguel
de Lira.
- Alicia Pardo, “Un teatro para todos”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 27
decembro 2017, p. 13.
Aclara que na escenificación de hoxe no Teatro Colón tamén actúan membros da
Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física de Galicia
(Predif). Detense en explicar como se modificou a representación para facela inclusiva e
recolle palabras do director nas que explica o contido da historia escenificada.

Chévere Teatro (2): As fillas bravas, texto Manuel Cortés, dirección Xesús Ron
Ver Cambados, Ciclo de Teatro Adulto
Ver Oroso, Outono Cultural de
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Referencias varias:
- J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“AC Costa da Morte”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Nomea figuras destacadas do teatro e do humor galegos que participarán nesta mostra.
Detalla as datas durante as cales se celebrará a mostra e as compañías que intervirán nela.
- ECG, “Donald Trump se suma al Carnaval compostelano convertido en Meco”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 10 febreiro 2017, p. 24.
Dá noticia de que As fillas bravas serán as encargadas de dar o pregón do Entroido
compostelán este ano, entre outras cousas.
- M. García, “Bravas e diversas’, de Chévere, para celebrar el Día das Mulleres”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “Teatro”, 3 marzo
2017, p. L10.
Faise eco da representación desta peza con motivo da conmemoración do Día
Internacional da Muller, no Teatro Principal compostelán.
- Sol Elvira, “Monólogos y comedia llegan al otoño cultural de A Estrada”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Deza-A Estrada-Arzúa”, 17 setembro 2017, p. 27.
Entre o programa de actividades culturais que o concello de A Estrada organizou para o
outono, nomea esta posta en escena.
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- B. Y., “Cambados presenta ciclo teatral y A Illa acoge el preestreno del 25 aniversario
de Mofa e Befa”, Diario de Arousa, “Cambados”, 4 outubro 2017, p. 11.
Informa da presentación da programación teatral de A Illa e Cambados. Apunta que A Illa
recibirá o último espectáculo de Mofa e Befa, Cranios privilexiados. Crítica da Razón
Perralleira, un espectáculo dirixido por Carlos Santiago que se representará no auditorio.
Refire que da exposición do ciclo cambadés de teatro encargouse Víctor Caamaño, edil
de Cultura, quen sinalou que, por primeira vez, as actuacións terán lugar os domingos en
lugar do sábados. Recolle que ss compañías e pezas que configuran o cartaz serán
Ibuprofeno Teatro, con Raclette; ContraProducións, con Nacidas Libres; Chévere, con As
fillas bravas; e Elefante Elegante, con Tropical.

Chévere Teatro (3): Río Bravo
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Recensións:
- Camilo Franco, “Así que pasaron trinta anos”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 84, “Fatiga ocular”, 28 maio 2017, p. 6.
Encomeza destacando que Chévere “a estas alturas xa é a compañía máis coñecida e
recoñecida de Galicia e, ademais, das máis, máis veteranas” e sintetiza a súa evolución
dende os seus inicios. Remata salientando que “estando Patricia de Lorenzo en escena
todo á máis divertido. Máis mellor. Máis teatro”.
_____, “Chévere rememoriza”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa redonda”, n.º
94, “Fatiga ocular”, 3 setembro 2017, p. 4.
Fai un percorrido histórico de Chévere Teatro e lembra as súas pezas Río Bravo, Citizen,
Annus Horribilis nas que bota man da parodia para explicar o mundo.
Referencias varias:
- Montse García, “Chévere recupera tres musicales por sus 30 años”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 19 maio 2017, p.
L11.
Informa que a compañía Chévere representará Río Bravo, Annus Horribilis e Ultranoite
no país dos ananos con motivo do seu trinta aniversario.
- A. I. S., “Chévere celebra sus 30 años con el reestreno de tres míticos montajes”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 23 maio 2017, p. 24.
Anuncia os espectáculos que Chévere vai representar na capital galega por mor do seu
trinta aniversario, entre os que se sitúa esta peza.
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- Montse García, “Chévere, 30 anos e ʻforza para ir máis alá”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 25 maio 2017, p. L10.
Fai balance da evolución da compañía.
- Sonia Vizoso, “Chévere, 30 años de teatro gamberro”, El País, “Cultura”, “Teatro”, 29
xuño 2017, p. 30.
Informa da recuperación, por parte da compañía galega Chévere, de tres das súas
principais montaxes para celebrar os seus trinta anos de traxectoria. Explica que unha
delas é Río Bravo.
- Santiago Barón e S. L., “Xesús Ron: 'Os nosos soños se cumpriron contra todo
pronóstico”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los
públicos”, “Teatro”, 4 xullo 2017, p. L7.
Conversa con Xesús Ron sobre a andaina teatral da compañía.
- Santiago Barón e S. L., “Chévere celebra 30 años sobre las tablas”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 5 xullo 2017, p. 35.
Dá conta da representación este cuarto espectáculo de Chévere, do que resume a trama e
salienta que “esgota por fin os estereotipos do wéstern ríndose de todos eles”. Alude á
representación de Annus horríbilis e á publicación de dous libros para conmemorar os
trinta anos da compañía.
- Santiago Jaureguizar, “Os amigos dos músicos”, Atlántico Diario/ Diario de
Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, “Cultura”, 25 xullo 2017, pp. 3435.
Entre outras cousas, sinálase que a compañía Chévere está volvendo a representar esta
peza teatral.

Chévere Teatro (4): Annus horríbilis
Ver MIT, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
Referencias varias:
- Montse García, “Chévere recupera tres musicales por sus 30 años”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santaigo”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 19 maio 2017, p.
L11.
Informa que a compañía Chévere representará Río Bravo, Annus Horribilis e Ultranoite
no país dos ananos con motivo do seu trinta aniversario.
- A. I. S., “Chévere celebra sus 30 años con el reestreno de tres míticos montajes”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 23 maio 2017, p. 24.
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Anuncia os espectáculos que Chévere vai representar na capital galega por mor do seu
trinta aniversario, entre os que se sitúa esta peza.
- Montse García, “Chévere, 30 anos e ʻforza para ir máis alá”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santaigo”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 25 maio 2017, p. L10.
Fai balance da evolución da compañía.
- Sonia Vizoso, “Chévere, 30 años de teatro gamberro”, El País, “Cultura”, “Teatro”, 29
xuño 2017, p. 30.
Informa da recuperación, por parte da compañía galega Chévere, de tres das súas
principais montaxes para celebrar os seus trinta anos de traxectoria. Explica que unha
delas é Annus horríbilis.
- Santiago Barón, S. L., “Xesús Ron: 'Os nosos soños se cumpriron contra todo
pronóstico”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los
públicos”, “Teatro”, 4 xullo 2017, p. L7.
Conversa con Xesús Ron sobre a andaina teatral da compañía.
_____, “Chévere celebra 30 años sobre las tablas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 xullo
2017, p. 35.
Dá conta da representación este cuarto espectáculo de Chévere, do que resume a trama e
salienta que “esgota por fin os estereotipos do western ríndose de todos eles”. Alude á
representación de Annus horríbilis e á publicación de dous libros para conmemorar os
trinta anos da compañía.
- A. Iglesias, “Chévere recupera su ópera portatil ʻAnnus Horribilis”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “24 horas de compostela”, 13 xullo 2017, p. 26.
Anuncia a representación desta peza no Auditorio de Galicia.
_____, “Última función de la ópera en el Auditorio de ʻAnnus Horribilis”, El Correo
Gallego, “Santiago”, “24 horas de compostela”, 14 xullo 2017, p. 26.
Faise eco da despedida da representación desta peza do Auditorio de Galicia.

Chévere Teatro (5): Ultranoite no País dos Ananos
Referencias varias:
- Montse García, “Chévere recupera tres musicales por sus 30 años”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santaigo”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 19 maio 2017, p.
L11.
Alude á representación desta peza para conmemorar o trinta aniversario da compañía.
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- A. I. S., “Chévere celebra sus 30 años con el reestreno de tres míticos montajes”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 23 maio 2017, p. 24.
Anuncia os espectáculos que Chévere vai representar na capital galega por mor do seu
trinta aniversario, entre os que se sitúa esta peza.
- Montse García, “Chévere, 30 anos e ʻforza para ir máis alá”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santaigo”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 25 maio 2017, p. L10.
Informa do próximo aniversario de Chévere e de que recuperarán tres montaxes que
levarán a escena en Santiago como agasallo a todo o público que os acompañou sempre.
- Sonia Vizoso, “Chévere, 30 años de teatro gamberro”, El País, “Cultura”, “Teatro”, 29
xuño 2017, p. 30.
Informa da recuperación, por parte da compañía galega Chévere, de tres das súas
principais montaxes para celebrar os seus trinta anos de traxectoria. Explica que unha
delas é Ultranoite no País dos Ananos.
- Santiago Barón e S. L., “Os nosos soños se cumpriron contra todo pronóstico”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “Teatro”, 4 xullo
2017, p. L7.
Dáse conta da volta aos escenarios de Chévere con motivo do seu trinta aniversario.
Anúnciase que representarán tres pezas, Río Bravo, Annus horribilis e Ultranoite no País
dos Ananos.
- Santiago Barón e S. L., “Chévere celebra 30 años sobre las tablas”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 5 xullo 2017, p. 35.
Fai balance da compañía con motivo do trixésimo aniversario.
- Ana Iglesias, “Ultranoite para poner el broche de oro al 30 aniversario de Chévere”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 19 xullo 2017, p. 26.
Anuncia a posta en escena desta mestura entre teatro e cabaré na Praza da Quintana e
informa de que as invitacións están xa esgotadas dende hai días. Igualmente reflexiona
sobre o mesmo espectáculo.
_____, “A Quintana se rindió a la Ultranoite del 30 aniversario de Chévere”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 20 xullo 2017, p. 27.
Coméntase polo miúdo o broche de ouro do trinta aniversario de Chévere, a
representación desta peza na Quintana.

Chévere Teatro-Berberecheira: Goldi Libre
Ver DAC-Outono Cultural, Ciclo
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Ver Sen Numerar, Ciclo de Teatro
Referencias varias:
- Margarito Flowers, “César Goldi repasa su historia como insumiso en ʻGoldi Libre”, El
Correo Gallego, “Gente”, 18 xaneiro 2017, p. 60.
Faise eco da representación desta peza no Teatro Principal de Compostela.
- M. García, “César Goldi. ʻGoldi libre recupera a memoria da insubmisión”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”, 25 xaneiro
2017, p. L10.
Acóllese unha entrevista a este actor por mor da súa participación nesta obra, na que se
fala do espectáculo mesmo, do autobiografismo e dos feitos que relata.
- A. Iglesias, “Teatro documento sobre el movimiento de la insumisión”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 27 xaneiro 2017, p. 29.
Con motivo do Día Escolar pola Paz, dáse noticia da representación desta peza.
- Carlos Crespo, “Hoxe protestaríamos nas redes sociais e tan contentos”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “Teatro”, 27 xaneiro 2017, p. 16.
Acolle unha entrevista ao actor desta peza por mor da representación da peza no Principal
de Compostela, na que se fala de insubmisión, da historia que se conta e de certos aspectos
da sociedade actual.
- T. M., “Música, teatro y suelta de globos en el Día Escolar da Non Violencia e a Paz”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 25 xaneiro 2017, p. 25.
Dá noticia dos actos con motivo do Día Escolar da Non Violencia e a Paz na Escola
Infantil de Meixonfrío, entre os que se sitúa a representación desta peza teatral.
- M. G., “Educateatro e Chévere arrancan o Outono Teatral”, El Correo Gallego, “Área
Compostela”, “Noia. Muros”, 4 outubro 2017, p. 30.
Dá conta da apertura do Outono Teatral de Muros da man das compañías Chévere, coa
obra Goldi libre!, e Educateatro, con O mundo máxico de Pinocho. As representacións
realizaranse no centro cultural da vila.

Contraproducións SL: O tolleito de Inishmaan, dirección Cándido Pazó
Ver Cee á escena, IIIª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Ver Laracha, Venres teatrais 2017 da
Ver Malpica de Bergantiños, XIIIª Mostra de Teatro de
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Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Ver Tomiño, Outono Cultural
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Referencias varias:
- J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“AC Costa da Morte”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Nomea figuras destacadas do teatro e do humor galegos que participarán nesta mostra.
Detalla as datas durante as cales se celebrará a mostra e as compañías que intervirán nela.
- Teresa R. Bermúdez, “María Roja: ʻO meu soño é poder chegar a facerme vella enriba
do escenario”, El Progreso, “Xente de aquí”, “Moi persoal”, 5 febreiro 2017, p. 16.
Conversa cunha actriz que participa na representación desta peza.
- F. F., “A laureada obra teatral ʻO tolleito de Inishmaanʼ chega á cidade tras arrasar nos
María Casares”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 7 abril 2017, p. 7.
Dá noticia da posta en escena desta peza no Auditorio de Vilagarcía e informa de que vén
de ser premiada nos Premios María Casares. Comenta igualmente o seu argumento e as
súas principais características.
- M. G. M., “Culturas programa 42 actividades por las Letras Galegas en doce librerías”,
El Ideal Gallego, “Sociedad”, 6 maio 2017, p. 36.
- Alicia Pardo, “Santi Romay. ʻBilly é o papel máis difícil que interpretei, a súa carga
física e emocional é moi dura”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 15 maio
2017, p. 6.
Acóllese unha entrevista co protagonista desta peza por mor da súa posta en escena no
Rosalía de Castro da Coruña, na que se fala da mesma personaxe e das emocións
humanas, entre outros asuntos.
- M. G. M., “Las Letras Galegas se visten de fiesta para ser música, teatro, charlas y
exposición”, Diario de Ferrol, “Sociedad”, 16 maio 2017, p. 36.
Entre outras actividades para conmemorar o Día das Letras Galegas, informa da
representación desta peza hoxe e mañá no Teatro Rosalía.
- C. A., “El Concello pontés programa teatro en el Alovi para los viernes de octubre”, El
Progreso, “A Chaira”, 24 setembro 2017, p. 20.
Dá conta da representación desta peza o venres 20 de outubro.
- J. M. R., “O tolleito de Inishman' foi a obra máis valorada en Malpica”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 11 decembro 2017, p. 27.
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Céntrase en salientar que esta peza mereceu 4,97 sobre 5 na valoración do público da XIII
Mostra de Teatro de Malpica. Refire que os nove espectáculos do ciclo xuntaron a “1.093
persoas, e volveron triunfar as obras infantís”.

Daboapipa: Historias da vida, guerra, amor e case morte
Referencias varias:
- Suso Souto, “Aguiño homenajea a Lorenzo Mariño con tres días de actos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 19 xaneiro 2017, p. 29.
Faise eco da representación desta peza dentro da XII Semana Cultural de Aguiño
organizada pola asociación cultural Francisco Lorenzo Mariño.
- Antón Ferreira, “La Feria de Libro de A Guarda incluye actividades y sorteos”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 19 maio 2017, p. 19.
Entre outras novas culturais, alude á representación desta peza.
- A. Ferreira, “A Guarda celebra el Día del Libro con un amplio programa”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 21 maio 2017, p. 15.
Dá noticia da posta en escena desta peza en A Guarda, entre as actividades do Día do
Libro.

Debulla Escénika: Perver-Sons, texto e dirección Iria Acevedo
Ver Buxiganga, Circuítos
Ver Vilalba, IIº Ciclo Sábados de Teatro de
Referencias varias:
- C. P. R., “Los II Sábados de Teatro del Iescha programan 4 obras”, El Progreso, “A
Chaira”, 14 outubro 2017, p. 20.
Detalla as catro compañías que conforman o programa da segunda edición o ciclo
“Sábados de Teatro” de Vilalba. Precisa que esta peza amosa “o carácter poliédrico da
perversión, sen reducirse ao compoñente sexual, expresando aspectos políticos, sociais,
psíquicos, estruturais e comunicativos da perversa sociedade”. Informa ademais que,
xunto con Alba. A casa pechada, de Nostrum Cai, tamén se representará na mostra
“Buxiganga”.

Down Compostela: Arturo, Arthur, Artur, dirección Lucas Herrador
Ver Alter Ego, IIº Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Rianxo, Outono Cultural de
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Referencias varias:
- Montse García, “La visión del rey Arturo del grupo Down Compostela”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Lo que viene”, 13
xuño 2017, p. L11.
Informa da estrea desta peza o sábado e indica o director da posta en escena.

Eme2 Producións&Arte: Get Back. Saben de onde veñen, pero non cara a onde van,
dirección Diego Ameixeiras
Ver Negreira, Ciclo de Teatro de
Recensións:
- J. A. Martínez Sevilla, “Get back”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego,
“Opinión”, “La columna”, 31 xaneiro 2017, p. 26.
Describe polo miúdo a posta en escena e o comezo da obra, así como o seu argumento.
Gaba o traballo directivo da posta en escena e considera a peza un traballo moi digno e
acertado.
Referencias varias:
- M. García, “Get backʼ, la comida sobre 5 gallegos emigrados en Londres, llega a
Santiago”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
12 xaneiro 2017, p. L11.
Fai eco da obra Get back, dirixida por Diego Ameixeiras.
- ECG, “A la venta las entradas para la obra de teatro ʻGet Back”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 15 xaneiro 2017, p. 22.
Informa da dispoñibilidade da venta de entradas para a obra Get Back, dirixida por Diego
Ameixeiras.
_____, “La obra ʻGet Backʼ convirtió en teatro por un día la línea 1 del autobús urbano”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 18 xaneiro 2017, p. 27.
Dá conta da representación de parte desta peza nun autobús da cidade compostelana.
- M. García, “Get backʼ arranca en el autobús”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, 18 xaneiro 2017, p. L10.
Faise eco da representación de parte desta peza, en modo avance, nun autobús urbano de
Compostela, para ser estreada logo no Teatro Principal.
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- Ana Iglesias, “Humor en el Principal con las aventuras de un grupo de ʻlondoners”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 20 xaneiro 2017, p. 24.
- A. I. S., “Fiesta post actuación en pub Atlántico”, El Correo Gallego, “Santiago”, 20
xaneiro 2017, p. 24.
Destaca a realización dunha festa debido ao estreo da obra Get Back no pub Atlántico, ao
que asistirán o director e o elenco.
- ECG, “Última función de la comedia ʻGet Backʼ en el teatro Principal”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 21 xaneiro 2017, p. 25.
Informa da última función da obra Get Back no Principal, de Diego Ameixeiras.
_____, “Fiesta ʻGet Backʼ en honor de la obra teatral de Eme2”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 22 xaneiro 2017, p. 28.
Fai eco da realización dunha festa para celebrar o éxito da obra Get Back, de Diego
Ameixeiras e Jorge Coira.
- Alicia Pardo, “Mercedes Castro. ʻA emigración é un drama, pero ás veces o drama
plantéxase mellor coa comedia”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 27 xaneiro
2017, p. 10.
Acóllese unha entrevista cunha actriz desta peza por mor da súa representación no Rosalía
da Coruña, na que se fala dos tópicos dos galegos, das migracións e da historia.
- Manuel Gago, “Eterno retorno”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 66, “SeiSentidos”, 29 xaneiro 2017, p. 7.
Comenta a representación desta peza.
- O. B., “El convenio con Agadic trae al auditorio las obras ‘Raclette’, ‘Get Back’ e
‘Yllana 25””, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 23 setembro 2017, p. 8.
Explica que, grazas ao convencio asinado entre a concellería de cultura de Vilagarcía e a
Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), no próximo semestre se representará
esta peza, que “comienza con una investigación sobre los londoners”.

Etiqueta Negra Producións: Amigos ata a morte, dirección Javier Veiga
Referencias varias:
- ECG, “Touriñán, David Amor y Ledicia Sola en gira”, El Correo Gallego, “Santiago”,
20 febreiro 2017, p. 17.
Anuncia a realización da peza Amigos ata a morte de David Amor, Ledicia Sola e
Touriñán en Santiago.
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- M. R., “La programación cultural del auditorio incluye de marzo a mayo ópera, teatro y
humor”, El Progreso, “A Chaira”, 18 febreiro 2017, p. 19.
Informa da realización da obra Amigos ata a morte de Ledicia Sola, Touriñán e David
Amor.
- A. Baena, “Javier Veiga. ʻUnha terceira volta dunha mesma obra é algo inédito no teatro
galego”, Atlántico Diario, “Vigo”, 6 marzo 2017, p. 6.
Acóllese unha entrevista co director desta peza teatral por mor da súa representación en
Vigo, na que se fala das diversas versións da mesma e do segredo de levar tantos anos en
cartel.
- X. L. C., “A obra ʻAmigos ata a morteʼ terá dous pases no Auditorio de Verín”, La
Región, “Monterrei”, 8 marzo 2017, p. 18.
Faise eco dos dous pases que terá esta peza teatral no Auditorio de Verín.
- Carlos Pereiro, “Ledicia Sola: ʻQuería ser escritora, cantante e actriz, pero son de facer
as cousas ao revés”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Escena”, 10 marzo 2017, p. 17.
Reprodúcese unha entrevista a unha das actrices desta obra con motivo da posta en escena
da peza no Teatro Afundación de Pontevedra, na que se fala do panorama actual da
interpretación e dela mesma.
- Cuca M. Gómez, “Teatro, cuentos y conferencias”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 11 marzo 2017, p. 70.
Informa da representación da peza Amigos ata a morte, de Javier Veiga, en Pontevedra.
- ECG., “Gira de despedida de la comedia ʻAmigos ata a morte”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 19 marzo 2017, p. 28.
- Ágatha de Santos, “David Amor. ʻHay gente que se ríe de una cosa en privado y luego
se escandaliza en público”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 23 marzo 2017, p. 67.
Conversa co humorista por mor da súa actuación en Vigo nesta peza, na que fala del
mesmo e do humor e a retranca que caracterizan a obra.
- M. R., “Xosé A. Touriñán, Ledicia Sola y David Amor actúan el día 31 en el auditorio”,
El Progreso, “A Chaira”, 27 marzo 2017, p. 15.
Dá noticia da posta en escena desta peza no Auditorio Municipal Carmen Estévez de
Vilalba.
- M. García, “Xosé A. Touriñán. ʻMoitos repiten Amigos ata a morte porque se divirten”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Teatro”,
28 marzo 2017, p. L10.
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Infórmase da posta en escena desta obra no Auditorio de Galicia e do cheo que se
rexistrou en cada pase.
- X. L., “Más de un millar de personas asisten al teatro en el auditorio”, La Región,
“Monterrei”, 28 marzo 2017, p. 19.
Faise eco do cheo absoluto rexistrado no Auditorio de Verín nos tres pases desta obra.
- Sandra Cuíña, “Lo que pasa con ʻAmigos ata a morteʼ es mágico”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 31 marzo 2017, p. 31.
Comenta que se trata da cuarta vez que esta obra se vai representar en Santiago e achega
declaracións de Xosé A. Touriñán.
- Ana Iglesias, “Amigos ata a morteʼ se despide llenando todos los aforos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 1 abril 2017, p. 30.
Anuncia a xira de despedida desta comedia e engade declaracións dos actores, ademais
de afirmar que se trata da peza máis vista do teatro galego.
- S. N., “Amigos ata a morteʼ, comedia sobre la amistad”, La Región, “Sociedad”,
“Agenda de ocio”, 2 abril 2017, p. 64.
Dá noticia da posta en escena desta obra no Auditorio Municipal de Ourense e dá conta
do seu argumento e do elenco actoral.
- Isabel Bugallo, “Ledicia Sola: ʻTodo el que ve ʻAmigos ata a morteʼ repite o recomienda
la obra”, La Región, “Ourense”, 5 abril 2017, p. 12.
Acóllese unha conversa coa actriz desta peza por mor da súa posta en escena no Auditorio
Municipal de Ourense, na que se fala do mesmo espectáculo e do éxito acadado entre o
público.
- Marta Veiga, “David Amor. ʻBríllannos os ollos, nótase que o pasamos ben enriba do
escenario”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 abril 2017, p. 60.
Coméntase a traxectoria de David Amor por mor da representación desta obra no
Auditorio Municipal de Lugo.

Producións Teatrais Excéntricas: Os amores de Jacques o fatalista, adaptación e
dirección Quico Cadaval
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Recensións:
- J. A. Martínez Sevilla, “Os amores de Jacques o fatalista”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “La columna”, 17 xaneiro 2017, p. 26.
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Despois de asistir á posta en escena, comenta o argumento desta peza teatral e gaba o
labor de dirección de Quico Cadaval. Por último, salienta a boa escenografía, a “correcta
iluminación”, a música e o vestiario da mesma.
Referencias varias:
- M. G. M., “Excéntricas imaxina, conta, representa e ensina á vez”, El Ideal Gallego,
“Sociedad”, 13 xaneiro 2017, p. 36.
Comenta esta peza teatral por mor da súa representación no Rosalía de Castro da Coruña.
- J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“AC Costa da Morte”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Nomea figuras destacadas do teatro e do humor galegos que participarán nesta mostra.
Detalla as datas durante as cales se celebrará a mostra e as compañías que intervirán nela.

Fantoches Baj (1): As pombas de Carboeiro
Ver Vilalba, IIº Ciclo Sábados de Teatro de
Referencias varias:
- M. García, “Concierto de los alumnos de la Escola de Música y teatro con Fantoches
Baj en Ordes”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, 7 xaneiro 2017, p. L7.
Informa da representación da peza As Pombas de Carboeiro por parte da compañía
Fantoches Baj.
- Víctor Castro, “Mezcla de música y teatro en la Casa de la Cultura a cargo de ʻAs
pombas do carboeiro”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 15
febreiro 2017, p. 16.
Dá noticia do cheo da Casa da Cultura de Ordes coa representación desta peza, entre
outros asuntos.
- C. P. R., “Los II Sábados de Teatro del Iescha programan 4 obras”, El Progreso, “A
Chaira”, 14 outubro 2017, p. 20.
Detalla as catro compañías que conforman o programa da segunda edición o ciclo
“Sábados de Teatro” de Vilalba. Precisa que na posta en escena desta peza se contará “con
la colaboración de la Banda de Música de Vilalba”.

Fantoches Baj (2): Os vellos non deben de namorarse, dirección Inacio Vilariño
Referencias varias:
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- D. A., “Cerca de 600 alumnos se acercan al teatro de Castelao en versión títere”, Diario
de Arousa, “O Barbanza”, “Rianxo”, 26 xaneiro 2017, p. 16.
Fai eco da visualización dos alumnos de varios institutos na representación de Os vellos
non deben de namorarse por parte do grupo Fantoches Baj.
- M. M. O., “Carracedo abriu a semana cultural, que segue no IES xalleiro co grupo De
Vacas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4 abril 2017, p. 29.
Dá noticia da representación desta obra dentro da semana cultural xalleira, entre outras
actividades.
- S. S., “Música, teatro, presentacións de libros e coloquios encherán este mes os Actos
Castelao en Rianxo”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 12 xaneiro 2017, p. 31.
Informa da vindeira celebración dos Actos Castelao en Rianxo, nos que se representará
esta peza de Fantoches Baj, entre outras novidades do eido da poesía e da narrativa.

Gargallada Teatro (1): Quimera
Referencias varias:
- J. C., “El actor Gabriel Prada viajará con su ʻQuimeraʼ a Argelia”, La Región,
“Vadeorras”, 17 maio 2017, p. 23.
Faise eco da representación desta peza en Arxelia.

Hipócrita Teatro (1): Emperador, que pensas? Fala!
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Lazos invisibles recaudará fondos con una función teatral”, El
Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 17 xaneiro 2017, p. 6.
Anuncia a representación desta peza, organizada polo concello de Lugo e a asociación
Lazos Invisibles.

Hipócrita Teatro (2): Hotel desencanto
Ver San Andrés de Comesaña, XIº Encontro Teatral de
Ver Terras do Orcellón, Xª Mostra de Teatro Amador

Ibuprofeno Teatro (1): Casa O´Rei. Traxicomedia gastronómica
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
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Ibuprofeno Teatro (2): Fitness
Ver Palas de Rei, XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Amador “Teatro no camiño de
Santiago”

Ibuprofeno Teatro (3): Raclette, dirección Santiago Cortegoso
Ver Cambados, Ciclo de Teatro Adulto
Ver Carballo, Venres Culturais en
Ver Outes, Outono Teatral de
Referencias varias:
- O. B., “El convenio con Agadic trae al auditorio las obras ‘Raclette’, ‘Get Back’ e
‘Yllana 25””, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 23 setembro 2017, p. 8.
Explica que, grazas ao convenio asinado entre a concellería de cultura de Vilagarcía e a
Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), no próximo semestre se representará
esta peza, finalista aos Premios Max, no Auditorio vilagarcián o 11 de novembro.
- B. Y., “Cambados presenta ciclo teatral y A Illa acoge el preestreno del 25 aniversario
de Mofa e Befa”, Diario de Arousa, “Cambados”, 4 outubro 2017, p. 11.
Informa da presentación da programación teatral de A Illa e Cambados. Apunta que A Illa
recibirá o último espectáculo de Mofa e Befa, Cranios privilexiados. Crítica da Razón
Perralleira, un espectáculo dirixido por Carlos Santiago que se representará no auditorio.
Refire que da exposición do ciclo cambadés de teatro encargouse Víctor Caamaño, edil
de Cultura, quen sinalou que, por primeira vez, as actuacións terán lugar os domingos en
lugar do sábados. Recolle que ss compañías e pezas que configuran o cartaz serán
Ibuprofeno Teatro, con Raclette; ContraProducións, con Nacidas Libres; Chévere, con As
fillas bravas; e Elefante Elegante, con Tropical.

Inherente Teatro: Agares que buligan gozando ao sol dunha habaneira que non é
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

Inversa Teatro: Té con Kant, texto e dirección María Caparrini e Marta Pérez
Referencias varias:
- Teresa R. Bermúdez, “María Roja: ʻO meu soño é poder chegar a facerme vella enriba
do escenario”, El Progreso, “Xente de aquí”, “Moi persoal”, 5 febreiro 2017, p. 16.
Conversa cunha actriz que participa na representación desta peza.
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- M. García, “Exposiciones y teatro por la igualdad”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 2 marzo 2017, p. L10.
Dáse conta da celebración de certas actividades polo Día Internacional das Mulleres, entre
as que está a representación desta peza teatral.
_____, “Cine, arte y una muestra para visibilizar el papel femenino”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 6 marzo 2017, p. L2.
Informa da representación da obra Té con Kant no Paraninfo da USC.

Lautana Teatro: O esperpéntico caso do obreiro do futuro, texto Juan Mariñas e Luis
Vivanco
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Referencias varias:
- S. P., “Las funciones teatrales vuelven a Bueu a partir del sábado”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Bueu”, 20 setembro 2017, p. 20.
Informa que esta peza se representará o sábado, no Centro Social do Mar. Precisa que
nela se “ofrece una reflexión sobre la seguridad y su influencia en las emociones de las
personas”. Finaliza precisando a dobre autoría do texto e nomeando aprte do elenco
actoral.

Lucecús Teatro (1): A verdadeira historia do poeta Manuel de Paderna, dirección Rubén
Pérez
Ver Lúas de Outono, IX
Referencias varias:
- Alberto Martínez, “As Lúas de Outono, o día 20 no Rosalía de Castro da Coruña”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 16 setembro 2017, p. 36.
Informa dos organizadores da mostra, a data de celebración, da peza que se representará
e do director e elenco da compañía, ademais de recoller palabras dos representantes das
institucións organizadoras e da familia de Manuel María valorando o seu legado teatral e
a figura de Manuel de Paderna.

Lucecús Teatro (2): A Mostra: un clásico entre os clásicos
Ver Lugo, XVIIª Mostra de Teatro Clásico de
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Lucecús Teatro (3): PingüiSOS
Ver Begonte, Vº Ciclo de Teatro de
Ver CSC Santa Marta, IXº Ciclo de Teatro Comunitario
Ver Vila de Sarria, VIIª Semana de Teatro Cómico

Malasombra Producións: D.E.P., unha comedia de morte, texto Jordi Sánchez e Pep
Antón Gómez, dirección Marcos Orsi
Ver Paiosaco, VIIIº Ciclo de teatro "Primavera teatral"
Recensións:
- Mónica Vázquez, “Comedia sobre el engaño”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 15
setembro 2017, p. 15.
Informa da representación desta peza na sala Bahía de Foz. Sintetiza o argumento da
trama, destaca os recursos literarios empregados e remata referindo as orixes da
compañía, que cualifica a día de hoxe como “una empresa sólida de producción y
distribución teatral”.

Teatro do Morcego (1): Nosa Señora das Nubes, texto Arístides Vargas, dirección Celso
Parada
Ver Vimianzo, Sábados de outono de
Referencias varias:
- J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“AC Costa da Morte”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Nomea figuras destacadas do teatro e do humor galegos que participarán nesta mostra.
Detalla as datas durante as cales se celebrará a mostra e as compañías que intervirán nela.
- Montse García, “Una muestra repasa las tres décadas de Teatro do Noroeste”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 8 xuño
2017, p. L10.
Nun á parte intitulado “Nosa Señora das Nubes”, dá conta do premio merecido, do contido
da peza, da autoría do texto, e do director e elenco.

Teatro do Morcego (2): Presidente
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro
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Teatro do Morcego (3): Os vellos non deben de namorarse
Referencias varias:
- F. C., “O Barco repetirá el maratón de lectura de Vagalume”, La Región, “Valdeorras”,
10 maio 2017, p. 23.
Informa, ao comentar a Semana das Letras Galegas de O Barco, da posta en escena desta
peza no auditorio.
- F. D., “Amores e humor no Teatro Laura Olmo”, La Región, “Fiestas de Santa Rita”,
“Actividades culturales paralelas”, 19 maio 2017, p. 6.
Dá noticia da representación desta peza no Teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras,
por mor da celebración do Día das Letras Galegas.
- Brais Iglesias, “El Auditorio busca atraer público de otras ciudades”, La Región,
“Ciudad”, 23d setembro 2017, p. 15.
Informa da presentación do programa teatral que acollerá o Auditorio municipal de
Ourense. Entre a variada oferta de xéneros, destaca esta posta en escena.

Muxicas Teatro do movemento teatral ONCE: Arsénico por compaixón, baseado nun
texto de Joseph Kesselring, dirección Tito Asorey
Ver ONCE, 16ª Bienal de Teatro
Ver Xosé Agrelo, XIª Mostra de Teatro
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “Lalín ofrecerá una obra de teatro protagonizada por personas
invidentes”, Diario de Pontevedra, “Deza”, “Tabeirós”, 30 agosto 2017, p. 27.
Dá conta da presentación do programa cultural do mes de setembro en Lalín, no marco
do cal se representará esta peza.

Nasdrovia Producciones: Illa Ollo, dirección Roi Vidal
Ver Lugo, XVIIª Mostra de Teatro Clásico de
Recensións:
- Lourdes Abuide, “Illa Ollo”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Teatro”, “Fila 7”, 7
febreiro 2017, p. 51.
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Coméntase o argumento desta peza e a obra teatral que adapta. Critícase, a pesar da boa
opinión da técnica actoral dos actores, a falta de emoción e a reiteración dos diálogos en
cada unha das versións do texto (traxedia e farsa). Bótase en falta, segundo di a crítica, a
sorpresa, ingrediente máis difícil de conseguir. Por último, comenta que esta compañía
confirma que na provincia de Lugo pódese facer teatro de calidade, aínda que o público
non sempre acompañe, algo que non lle satisfai e que considera materia pendente.
Referencias varias:
- A. de Santos, “Roi Vidal revisa el Ulises de Manuel Lourenzo en clave de tragedia y de
farsa”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 28 xaneiro 2017, p. 44.
Dá noticia da representación desta peza na sala Ártika de Vigo e comenta a mesma.

Nostrum Cai: Alba. A casa pechada, versión do texto de Federico García Lorca
Ver Buxiganga, Circuítos
Ver Vilalba, IIº Ciclo Sábados de Teatro de
Referencias varias:
- C. P. R., “Los II Sábados de Teatro del Iescha programan 4 obras”, El Progreso, “A
Chaira”, 14 outubro 2017, p. 20.
Ademais de detallar as catro compañías que conforman o programa da segunda edición o
ciclo “Sábados de Teatro” de Vilalba, informa que esta peza, ao revisar o texto de Lorca,
concedeulle “un gran protagonismo a la danza” e que, xunto con Perver-Sons, de Debulla
Escénika, tamén se representará na mostra “Buxiganga”.

Os Sete Magníficos máis un: Concerto magnífico
Referencias varias:
- S. S., “Concerto magnífico’ no Paseo do Malecón de Ribeira”, El Correo Gallego,
“Barbanza AC”, 18 xullo 2017, p. 31.
Nomea a posta en escena desta peza o próximo sábado, no marco do programa “Fiestra
da Cultura”.

Teatro Proscrito: Manar
Referencias varias:
- Lino Braxe, “Manar”, La Opinión, “Opinión”, 6 marzo 2017, p. 12.
Comenta polo miúdo esta peza teatral por mor da súa representación na Coruña.
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- Marta García Márquez, “Un campo de refuxiados sirio e todos á vez”, Diario de Ferrol/
El Ideal Gallego, “Sociedad”, 7 marzo 2017, p. 37.
Por mor da representación en Ferrol desta peza, infórmase do seu argumento e
características principais.

Os Quinquilláns: Cousas de Castelao
Referencias varias:
- S. S., “O Teatro Elma vai acoller ʻCousas de Castelaoʼ o día 23”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 16 abril 2017, p. 28.
Anuncia a representación de Cousas pola compañía Quinquilláns, e salienta o agasallo
dun exemplar especial desta obra para os asistentes.

Sarabela Teatro (1): Ensaio sobre a cegueira
Ver Vigocultura

Sarabela Teatro (2): Normas para saber vivir na sociedade actual
Ver Ciclo Principal, Teatro Rosalía de Castro da Coruña
Ver Galicia Escena Pro, Vª Mostra de artes escénicas
Referencias varias:
- M. G., “Sarabela Teatro actuará el sábado en el Centro Cultural muradano”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 8 febreiro 2017, p. 30.
Dá noticia da representación desta peza no Centro Cultural de Muros.
- Cuca M. Gómez, “Yo y mis despistes de todos los días”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 25 marzo 2017, p. 70.
Fai eco da representación desta peza, Normas para saber vivir na sociedade actual,
representada por Sarabela Teatro no Pazo da Cultura, dentro da programación do Salón
do libro.
- M. G. M., “Carmen Machi, Lola Herrera o Gema Matarranz se pasarán este otoño por
el ciclo Principal del Rosalía”, Diario de Ferrol / El Ideal Gallego, “Sociedad”, p. 36, 14
xullo 2017.
Destaca a compañía ourensana con esta representación.

Talía Teatro (1): Foucellas, dirección Cándido Pazó
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Ver Cee á escena, IIIª Mostra de Teatro e das Artes Escénicas
Ver Malpica de Bergantiños, XIIIª Mostra de Teatro de
Referencias varias:
- A. F., “La obra ʻFoucellasʼ llega a Tui de la mano de Talía Teatro”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 11 marzo 2017, p. 21.
Faise eco da representación desta peza e do seu argumento.
- J. M., “Talía representa en el auditorio Baldomero Cores la obra Foucellas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 20 agosto 2017, p. 31.
Detense na representación por parte da compañía Talía Teatro desta peza en Cee.

Talía Teatro (2): Bicos con lingua, dirección Avelino González
Referencias varias:
- ARCA, “Padrón celebra con teatro e música a Festa da Lingua”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 19 maio 2017, p. 28.
Anuncia a representación desta peza pola compañía Talía Teatro.
- Ángeles Rodríguez, “Distintas faces da oralidade”, O Sil, “Cultura”, xullo 2017, p. 36.
Indica que o proxecto cultural “De Perto” co título “A palabra contada, cantada ou
rimada” pon o foco na oralidade e acolle a actuación “Os contos que non me contaron”
de Paula Carballeira; o espectáculo sobre contos e lendas “Xeografía do imaxinario”, de
Soledad Felloza; a peza Bicos con lingua, de Talía Teatro; o monólogo de Cándido Pazó
“Como cho conto”; ademais de actuacións poéticas e musicais que se basean en cancións
transmitidas oralmente.

Talía Teatro: O servidor de dous amos, texto Carlo Goldini
Ver Ciclo Principal, Teatro Rosalía de Castro da Coruña

Teatro en Punto: Unha rosa entre as pernas, dirección Gloria Rico, adaptación do texto
de Afonso Becerra
Ver Cangas, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver Ob-sceno (fóra de escena), Ciclo de Teatro

Teatro dos Tirinautas: Xamón, xamón, dirección Xosé Lueiro
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Referencias varias:
- M. T., “Teatro a cargo del cómico Isi en la casa de cultura”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 9 febreiro 2017, p. 34.
Faise eco desta representación.

Tiruleque Teatro: Os cornos son cousa de tres, texto e dirección Pepe Prada
Referencias varias:
- José María García Iglesias, “Tiruleque”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de
actualidad”, 22 xuño 2017, p. 2.
Tras afirmar que “hacer cultura, y concretamente teatro, desde la afición es tarea
ciertamente elogiable” e destacar que “el valor de lo aportado se acrecienta cuando han
pasado ya nada menos que treinta y dos años desde que se inicia”, céntrase nesta peza, da
que informa que “se inspira, tal como su autor, en aportaciones de Luis Vélez de Guevara,
Luis Quiñones de Benavernte y Leandro Carré Alvarellos”. Finaliza valorando da
compañía a súa “ilusión y buen hacer, ganas de agradar, entretener y entretenerse, vivir
en primera persona la experiencia teatral”.
- C. A., “Teatro galego afeccionado”, O Sil, “Concellos”, 12 outubro 2017, p. 12.
Informa da programación do Circuíto Amador que terá lugar na Casa da Cultura de
Barbadás, na Valenzá. As catro compañías que participan son Tiruleque Teatro, con Os
cornos son cousa de tres; O Aturuxo de Melpómene, con Terapia de Bar; Grupo de Teatro
da Biblioteca de Antas de Ulla, con Clarexa, que non é pouco; e Teatrino con Os
carniceiros.

Tuéjele: Saxo Tenor, baseada na peza de Roberto Vidal Bolaño
Referencias varias:
- J. M., “Representación de ‘Saxo Tenor’ en el Fernando Blanco”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 22 xuño 2016, p. 37.
Sinala a representación desta peza no IES Fernando Blanco en Cee polo grupo Tuéjele,
formado por alumnado do propio centro. Indica que a peza está baseada na obra de
Roberto Vidal Bolaño.

Escola de Teatro Valle-Innova: Cadros escénicos de ficción galega
Referencias varias:
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- Suso Souto, “A Pobra lembrar´a Valle-Inclán con teatro, música e exposicións”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 12 outubro 2017, p. 28.
Informa da programación de actividades que terá lugar no Concello da Pobra para render
homenaxe a Valle-Inclán no 151 aniversario do seu nacemento. Destaca entre as
representacións Farsas xuvenís e Farsa infantil da cabeza do dragón, ambas as dúas de
Títeres Cachirulo; Cadros escénicos de ficción galega, a cargo da Escola de Teatro Valle
Innova; e O rei e o bufón nas Comedias Bárbaras, dirixida por Quico Cadaval.

Voadora Teatro: Calypso, texto Fernando Epelde
Ver FITO, Xº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Ver Ponteatro, Vº Ciclo
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Marta Pazos: ʻEn el arte hay que escoger entre sentir o entender, y
nosotros escogemos sentir”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 4 febreiro
2017, p. 12.
Reproduce unha entrevista coa directora e actriz desta peza por mor da súa representación
no Teatro Colón da Coruña.
- J. C., “El Teatro Lauro Olmo acogerá la representación de once obras”, La Región,
“Valdeorras”, 22 setembro 2017, p. 31.
Dá conta da programación teatral que organizou, para o outono, a Concellería de Cultura
e Educación de O Barco de Valdeorras. Entre as postas en escena dirixidas a un público
adulto, nomea esta peza.
- Cuca M. Gómez, “Entre Vórtice y Pérez Lourido”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, 10 novembro 2017, p. 70.
Entre outras actividades culturais, informa da posta en escena desta peza no ciclo
Ponteatro.
- María Varela, “A xente busca no teatro a proximidade que non ten o dixital”, Diario de
Pontevedra / El Progreso, “A la última”, 27 novembro 2017, p. 96.
Conversa con Marta Pazos, na que explica a orixe desta peza, dá conta da xira teatral,
explica a trama da peza Garage, comenta o panorama teatral en Galicia e o papel do
público, e as denuncias por acoso.

Volta e Dálle Teatro: Dura Lex Pro 1.0
Referencias varias:
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- A. P./ S. E./ M. M. O., “O Nadal respírase xa en todos os concellos de Área”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 decembro 2017, p. 38.
Entre outras actividades que terán lugar durante o Nadal, informa da posta en escena desta
peza no centro social equivalente de Brión.

Xoeré Teatro: Pementeiras
Ver Laracha, Venres teatrais 2017 da
Referencias varias:
- S. N., “Pementeiras”, La Región, “La Revista”, “Con arte”, 3 agosto 2017, p. 15.
Anuncia a escenificación desta peza o próximo sábado no Campo de San Nicolás de
Sandiás. Indica que o obxectivo da peza é “potenciar la igualdad a través del
empoderamiento femenino”, resume o contido da trama e o contexto no que se ubica, e
explicita a estrutura. Remata referindo as orixes da compañía, o seu obxectivo xeral e a
liña pedagóxica das pezas que representan.

Zarándula S.C.: Laberinto
Referencias varias:
- Brais Iglesias, “El Auditorio busca atraer público de otras ciudades”, La Región,
“Ciudad”, 23d setembro 2017, p. 15.
Informa da presentación do programa teatral que acollerá o Auditorio municipal de
Ourense. Entre a variada oferta de xéneros, destaca esta posta en escena.
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IV. DÍA DAS LETRAS GALEGAS: Carlos Casares
IV. 1. CREACIÓN: REEDICIÓNS COMENTADAS E
FACSÍMILES
Neste apartado, ademais das reedicións e edición facsímiles da creación de Carlos
Casares, tamén se insiren obras de creación doutros autores coas que homenaxean a
Casares, inspirándose na súa figura e obra e mesmo converténdoo en personaxe literario.

Casares, Carlos, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, lim. Ramón Villares,
estudo Montse Pena Presas, [A Coruña]: Consello da Cultura Galega, edición facsimilar,
25 marzo 2017, [127] pp. (ISBN: 978-84-92923-84-7). Contén oito láminas. 
Edición facsimilar da única peza de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941-VigoPontevedra, 2002), nun estoxo que contén oito láminas dos personaxes da peza e un libro
que inclúe o limiar de Ramón Villares, o estudo introdutorio de Montse Pena Presas e a
reprodución facsimilar da primeira edición d’As laranxas máis laranxas de todas as
laranxas do ano 1973. Ramón Villares, no limiar intitulado “Un neno grande que escribe
para nenos pequenos” (pp. 7-15) refire a produción narrativa e nas colaboración
xornalísticas de Casares, incide en que “a actividade esencial de Casares foi a de escritor
ou, mellor dito, a de narrador” (p. 8), afirma que “a biografía de Carlos Casares é
relativamente ben coñecida” (p. 8), que “o escritor Casares nunca deixou de ser aquel
neno medrado nunha infancia feliz, de contacto coa natureza, vida familiar e de casas
reitorais” (p. 10), que “a súa aposta literaria e intelectual foi moito máis aberta e
transversal” (p. 11), que a súa é “unha escrita pensada e traballada, na que o lector está
sempre na primeira das súas preocupación” (p. 11) e que “Casares tivo, ademais, unha
importante dimensión de escritor e de intelectual na praza pública” (p. 11). Finaliza
destacando as achegas de Casares ao Consello da Cultura Galega, que presidiu dende
1996 até a súa morte, e apunta trazos da peza dramática d’As laranxas máis laranxas de
todas as laranxas. A continuación, ofrécese o estudo de Montse Pena Presas, intitulado
“O mundo era unha laranxa: tolerancia, fantasía e humor na obra infantil de Carlos
Casares” (pp. [19]-60), que estrutura en seis apartados. No primeiro deles, “Carlos
Casares e a literatura infantil: o fabulador dun universo”, fai un repaso pola produción do
autor ourensán para os máis novos antes de publicar a peza dramática; no segundo, “O
teatro infantil no tempo das laranxas”, condensa as claves do contexto do teatro infantil
cando Casares presenta a súa peza ao certame convocado pola Agrupación Cultural O
Facho; no terceiro, “Toromelos, limóns ou laranxas? Para unha interpretación d’As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas”, ofrece a súa lectura comprensiva da peza
dramática infantil; no cuarto, “As laranxas ilustradas de Luís Seoane: a oportunidade
dunha nova expresión”, interpreta as ilustracións de Luís Seoane no marco da súa
produción artística; no quinto, “As laranxas nos escenarios: as primeiras representacións
da obra”, achega datos e material documental referido ás primeiras escenificacións da
peza; e no sexto, “Coda: a obra que continúa, a fantasía do real que se alonga”, perfila as
achegas de Casares á Literatura Infantil e Xuvenil posteriores á peza dramática. O estudo
compleméntase coas “Fontes documentais” e coas “Referencias bibliográficas”
manexadas e inseridas no estudo. A seguir reprodúcese a primeira edición da peza
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dramática en 1973, que xa fora descrita no Informe de Literatura 2009. Respecto ás
ilustracións, a edición facsimilar contén una colección de oito láminas en papel groso e
texturado coas ilustracións dos personaxes realizadas por Luís Seoane na primeira
edición. Son os deseños do escenario e dos personaxes empregados na primeira
representación. As imaxes están elaboradas cunha liña sensíbel, feita a pluma con tinta
chinesa, dun estilo moi característico nas obras deste artista. As cores, aplicadas con
acuarelas, son suaves, xeran manchas planas e esténdense por fóra da forma das figuras.
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Do rebumbio ao caos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 631,
“Teatro”, 15 xuño 2017, p. VIII.
Comenta a peza obra teatral facendo especial mención á inclusión de elementos da teoría
do caos e a outros campos como a física ou a filosofía. Indica que o autor emprega
poderosas metáforas que tratan de mostrar unha parte escurecida da historia de Galicia.
Afirma que esta peza pode enmarcarse, xunto a outros do mesmo autor, como un
instrumento ao servizo da loita polas liberdades e a construción nacional sen renunciar a
unha visión crítica da sociedade. Refire que Ramón Villares comentou na presentación da
peza que Casares era un neno grande que escribía para nenos pequenos.
Referencias varias:
- A. Rodríguez, “Carlos Casares, protagonista del 2017 para el Consello da Cultura”,
ABC, “Galicia”, 14 xaneiro 2017, p. 62.
Dá conta, entre outras cuestións, das actividades que programa o Consello da Cultura
Galega arredor da figura de Carlos Casares con motivo do Día das Letras Galegas 2017:
unha edición institucional do libro A laranxa máis laranxa de todas as laranxas, un
simposio orientado a analizar a súa contribución ao eido cultural e o xa coñecido Concerto
das Letras que este ano se realizará na súa homenaxe.

- Karmele Vázquez, “A figura de Carlos Casares, eixe do programa do Consello da
Cultura”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 14 xaneiro 2017, p. 34.
Informa da presentación das actividades que terán lugar este ano na primeira sesión
plenaria extraordinaria que realizou o Consello da Cultura Galega. En canto ao que atinxe
ao homenaxeado no Día das Letras Galegas 2017, Carlos Casares, destaca a edición
institucional do libro A laranxa máis laranxa de todas as laranxas, o simposio orientado
a analizar a súa contribución ao eido cultural e o coñecido Concerto das Letras que este
ano se realizará no seu nome.

- Montse García, “Máis de medio cento de iniciativas lembrarán o legado de Carlos
Casares”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 febreiro 2017, p. 32.
Adianta algunha das actividades que terán lugar co gallo do Día das Letras dedicado a
Carlos Casares, entre as actividades destácanse simposios, reedicións das súas obras,
como é o caso de A laranxa máis laranxa de todas as laranxas editada polo Consello da
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Cultura Galega, e exposicións en torno á súa figura. Tamén se destaca que será un ano de
intensa actividade para a Real Academia Galega, a Fundación Carlos Casares, o Consello
da Cultura Galega, a Editorial Galaxia e o concello de Xinzo.

- Mario Álvarez, “Multitude de actividades lembrarán a Carlos Casares polo Día das
Letras”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 14 febreiro 2017, p.
34.
Dá conta do acto de presentación da programación organizada pola Xunta, Real Academia
Galega, Consello da Cultura Galega e Fundación Carlos Casares na Cidade da Cultura.
Nel o conselleiro de Cultura, Ramón Rodríguez, sinalou que o homenaxeado deste ano
foi todo un símbolo para a cultura galega cunha actitude que cualificou de integradora,
activista e loitadora.
- Elisa Álvarez, “O Consello da Cultura edita ʻAs laranxas máis laranxas de todas as
laranxas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “A festa da palabra”, 6 maio 2017, p. 38.
Realiza unha breve análise da publicación institucional que acaba de realizou o Consello
da Cultura Galega da obra de Casares As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. A
edición, cunha tiraxe de 500 exemplares que serán distribuídos entre bibliotecas e centros
escolares, conta con oito láminas de Luís Seoane e con prólogo de Montse Pena Presas.

- Karmele Vázquez, “O CCG reedita a Casares con ilustracións de Luís Seoane”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 6 maio 2017, p. 40.
Dá conta da presentación da reedición da obra A laranxa máis laranxa de todas as
laranxas, de Carlos Casares, na que se inclúen ilustracións de Luís Seoane. A presentación
tivo como poñentes a Christian Casares, Ramón Villares e Montse Pena.

Casares, Carlos, Este é Toribio, [26] pp., 26 xaneiro 2017 (ISBN: 978-84-9151-031-4)/
Toribio contra o profesor Smith, [20] pp., 26 xaneiro 2017 (ISBN: 978-84-9151-030-7) /
Toribio e o contador de contos, [32] pp., 2017 (ISBN: 978-84-9151-029-1) / Toribio ten
unha idea, [32] pp., 2017 (ISBN: 978-84-9151-027-7) / Toribio revoluciona o tráfico,
[24] pp., 2017 (ISBN: 978-84-9151-028-4), ilust. Penélope Ares, Vigo: Editorial Galaxia,
col. árbore/galaxia, n. os 1, 2, 3, 4 e 5, [lectorado autónomo].
Reedición actualizada da primeira serie ou ciclo de literatura infantil galega, da autoría
de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941-Vigo-Pontevedra, 2002) e publicada nos
anos 1991 (as tres primeiras entregas), 1992 (a cuarta entrega) e 1994 (a quinta entrega).
A primeira entrega, Este é Toribio, funciona como presentación do protagonista, de seus
pais, da súa habitación, na que destaca un monllo de “obxectos especiais” como son os
inventos do Lapis das Cousas Imposibles, a Pantalla Universal Chismorrosa, o Telebrazo
Global Laserizado e o Lingú (unha Lingua Autónoma Universal Dixitalizada), que lle
serve para comunicarse cun dos seus amigos inventores: os profesores Papafigovich de
Moscova, Pardau de Lisboa e Smith de Nova York, quen tenta facer trasnadas co seu
Lapis Ladrón, se ben Toribio impídello coa Goma de Borrar Disparates. Na segunda
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entrega, Toribio contra o profesor Smith, este último tenta un disparate, como Casares
adiantara ao final da primeira entrega, mais Toribio, axudado polos citados profesores
amigos seus, impídenllo. Na terceira entrega, Toribio e o contador de contos, de novo
Toribio e os amigos profesores inventores axudan desta volta a Sara, amiga de Toribio,
quen sofre a sabotaxe do profesor Smith no seu invento “Contador de Contos con Efecto
Retardado”: a nenez de todo o mundo, conectada cos seus auriculares ao Contador de
Sara, comeza a chorar. Na cuarta entrega, Toribio ten unha idea, o protagonista inventa o
Adiantador Lineal de Seguridade, cuxos planos tenta estragar o profesor Smith co Ollo
Espía Superfurador mais non o consegue grazas á axuda do profesor Pardau, e a trama
remata adiantando Casares a quinta e derradeira entrega, Toribio revoluciona o tráfico.
Nela explícase o manexo do Adiantador Lineal de Seguridade e Toribio, grazas aos
inventos dos amigos profesores, consegue vencer e ridiculizar o profesor Smith, ao
facerlle saír “unhas orellas inmensas de burro”, ás que ademais atacan unha MEI (Mosca
Eléctrica Insoportable). As imaxes deseñadas por Penélope Ares (Lugo, 1964), son as
mesmas que aparecían na primeira edición só que agora o formato é alongado e as
ilustracións teñen máis espazo para distribuír as formas. O estilo que emprega para ilustrar
as historias extravagantes e disparatadas é cómico e divertido, pensado para seducir a un
público infantil. As formas están rodeadas por unha liña negra e cheas de cor, con
acuarelas en tons saturados, intensos e alegres.
Recensións:
- Mar Fernández Vázquez, “Primeira serie da Literatura Infantil e Xuvenil galega”, El
Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 18
xuño 2017, p. 4.
Comeza apuntando que a homenaxe o Día das Letras Galegas 2017 propiciou a
reedición desta primeira serie da Literatura Infantil e Xuvenil galega, unha
pentaloxía que “contaba con escasos exemplares nos catálogos das bibliotecas e non
se podía adquirir pola falta de exemplares no catálogo da Editorial Galaxia”.
Destaca que a dobre páxina, textual e visual, “permite considerar a serie como
precedente do álbum, modalidade artístico-literaria destacada na Literatura
Infantil e Xuvenil dende 1998 grazas a Kalandraka”. Enumera os aspectos da escrita
de Casares presentes na pentaloxía dende o debut, A galiña azul e resalta as
novidades que achegan as ilustracións de Penélope Ares, e os cambios recollidos na
reedición fronte á edición orixinal.
Referencias varias:
- Ana Baena, “O regreso dos Toribios marca o inicio do ano de Carlos Casares”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 17 febreiro 2017, p. 10.
Dá conta da primeira presentación da reedición de Toribio, realizado por Galaxia, no CEIP
García Barbón de Vigo.

Casares, Carlos, O suicidio de Jonas Björklund e outras historias, ed. Xosé Manuel
Soutullo, limiar do editor, Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca Carlos Casares,
n.º 24, 15 decembro 2017, 147 pp. (ISBN: 978-84-9151-055-0).
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Antoloxía de relatos dispersos de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941-VigoPontevedra, 2002) dende 1965 até 2001, algúns deles de difícil acceso e consulta.
Ábrese co limiar “As pequenas historias de Carlos Casares” (pp. [7]-10) do editor,
Xosé Manuel Soutullo, no que explica as razóns da escolma e os criterios de edición.
A continuación ofrécese a “Procedencia dos textos” (pp. [11]-12) indicando a edición
da que se tiran os textos e a seguir reprodúcense os textos, comezando polos “Relatos
en galego”, que son “Diante do retrato”, “O lagarto de pedra”, “”O lagarto roxo”,
“Tres historias eruditas para celebrar un Nadal”, “De como en 1348 o viño do
Ribeiro curou un mal negro que se estendeu como peste polos mosteiros de
Ourense”, “Seis retratos”, “A banda de don Pedro Patita”, “A decisión do
emperador”, “O suicidio de Jonas Björklund” (que dá título á escolma), “Recordo
de Manolo Estremera, fiscal de paz”, “Breves notas sobre o fermoso milagre da
torre”, “O galo de Antioquía. Un conto de verán”, “Un polbo xigante” e “O día que
dona Ramonita puxo un ovo”. E despois insírense os “Relatos en castelan”: “Qué
viejo estás y qué gordo”, “El cumpleaños feliz de Ricardo Romero”, “El caballo”,
“Una patada en el culo del niño Tarsicio”, “La casa de Epifanio”, “El arañazo del
hombre malo” e “Crónica”.

Carreiro, Pepe, Os Bolechas. Carlos Casares, ilust. do autor, [A Coruña]: Bolanda
Ediciones y Marketing, col. As miñas primeiras letras galegas, [prelectorado e lectorado
autónomo], 2017, 19 pp. (ISBN: 978-84-617-9643-4).
Relato infantil de Pepe Carreiro (nome artístico de Xosé Carreiro Montero, Vigo, 1954)
no que a irmá bolecha Sonia se disfraza de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941Vigo-Pontevedra, 2002) para contar o seu relato “A rapaza do circo”, pertencente a Vento
ferido (1965), xa que lle encanta, “porque fala de amor...”, se ben aclara que “o final é
moi triste. Eu case sempre choro” (p. 3). Reproduce en cursiva fragmentos do relato de
Casares e nas páxinas finais (pp. 18-19) achega unha brevísima biobliografía de Casares,
na que salienta que lle gustaban os trens, que “tiña unha maqueta moi grande na casa” (p.
18) e que “tamén lle gustaban as cámaras de fotos, o cine e a conversa, entre outras moitas
cousas” (p. 18). O relato compleméntase cun “Minidiccionario” (p. [20]). As ilustracións,
do propio autor, son de estilo infantil, con formas rodeadas dunha liña negra e cores planas
sen intención volumétrica.
Referencias varias:
- Rosa Cano, “Chega a Ourense o libro dos Bolechas adicado a Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 27 xullo 2017, p. 36.
Dá conta da presentación no Centro Cultural Marcos Valcárcel, nomeando as autoridades
participantes e precisando que elixiron “un conto do libro Vento ferido titulado A rapaza
do circo” a partir do cal, como nos demais libros da colección dos Bolechas e as Letras
Galegas, “o lectorado vai descubrindo quen é o personaxe ao tempo que goa dunha
aventura típica dos Bolechas” e ademais se inclúe un dicionario final “para permitir unha
maior comprensión” e unha breve biografía do autor homenaxeado.
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- L. Rey, “Os Bolechas achegan a obra de Carlos Casares aos nenos”, La Región,
“Ciudad”, 27 xullo 2017, p. 12.
Reproduce palabras das intervencións das autoridades que participaron na presentación
do volume, “o primeiro dun bolecha que se presenta no propio ano das letras”, como
destacou o seu autor. E recolle as referencias de Antón Couto, Lara Bacelo e Valentín
García sobre o obxectivo da obra de gañar lectores en galego, como tentaba Casares. No
á parte “Un museo para os Bolechas e outro aos trens de Casares”, adianta a apertura de
dous novos museos que conta co apoio da Deputación de Ourense.
- Alejandro Álvarez / R. N., “Os Bolechas recrean para os lectores máis novos un conto
de Csarlos Casares”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 27 xullo 2017, p. 34.
Informa da presentación o día anterior no ourensán Centro Cultural Marcos Valcárcel de
Ourense. Explica que se escolleu o conto “A rapaza do circo”, pertencente a Vento ferido,
e que se inclúen fragmentos doutras obras, que se explican ao final do volume, e unha
biobibliografía de Casares. Recolle palabras do presidente da Deputación de Ourense, do
Secretario Xeral de Política Lingüística e do presidente da Real Academia Galega, quen
referiu que “é unha obra para nenos, pero tamén para os pais e os profesores” e quen
adiantou que en decembro se abrirá un museo en Xinzo de Limia, dedicado á vinculación
de Casares co mundo do ferrocarril. Remata reproducindo unhas verbas de Lara Bacelo,
da Fundación Carlos Casares, nas que apunta que Casares “quería que a súa escrita
chegase a todas as idades”.

Perozo, Xosé A. (texto) e Antonio Seijas (ilust.), Onde vai Carlos?, Santiago de
Compostela: Auga Editora, col. CoNTaR X cOntAr, 2017, + de 7 anos, 46 pp. (ISBN:
978-84-947387-0-0) / [A Coruña]: Deputación de Ourense, [2017], 47 pp. (ISBN: 97884-946716-8-5) / [A Coruña]: Deputación de Lugo, [2017], [47] pp. (ISBN: ISBN: 97884-946716-7-8). 
Con motivo da homenaxe da figura de Carlos Casares (Ourense, 1941-Vigo, 2002) no
Día das Letras Galegas 2017 realizáronse varias edicións do relato, co mesmo título, que
só se diferencian nos datos editoriais e no engadido de dous limiares institucionais, da
autoría de representantes da Deputación correspondente e de figuras da cultura galega
vinculadas a Casares. Así, na edición realizada pola Deputación de Ourense, destácase a
“bandeira e himno de Ourense”, a través do poema “Ourense no solpor” de Manuel de
Dios e insírense unhas verbas sobre “Casares para os pequenos” do presidente da
Deputación, Manuel Baltar; e na edición realizada pola Deputación de Lugo, inclúese un
limiar de Darío Campos Conde, presidente da Deputación de Lugo, e outro de Laura
Méndez López, alcaldesa de Lugo. A dedicatoria, o contido da historia, a cronoloxía final
de Casares e as ilustracións de Antonio Seijas son comúns ás dúas edicións. O relato
ábrese coa dedicatoria do autor textual: “Esta é a miña homenaxe, chea de/
agradecementos,/ para Carlos Casares, amigo na lembranza,/ neste seu ano das letras
galegas”. E tamén comparten a narración dunha historia protagonizada por Ana, unha
nena que vive diferentes aventuras que lle permiten descubrir a figura de Carlos Casares,
a súa vida e obra, a través do texto, con diálogos, viñetas, debuxos e ilustracións que se
complementan con cores vivas e a dobre páxina. A historia comeza cando a protagonista,
Ana, con dous anos, se despide de Carlos porque esta marchaba con seus pais de Ourense
para vivir en Santander. Durante o adeus Carlos déixalle un encargo aos seus pais: que
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sempre coiden que a nena coñeza a súa lingua e as súas orixes en Xinzo de Limia,
recomendación que os pais seguiron ao pé da letra. Cando Ana se fai maior, con dez anos,
pega un mapa para coñecer o punto no que estaba Ourense e Xinzo de Limia, enche a
mochila de soños e palabras fermosas, colle un retrato de Carlos e marcha na procura do
seu amigo o escritor. A nena chega no tren á cidade de Ourense, e logo viaxa até Santiago
de Compostela, Cangas, Vigo, Mar de Ons, a Editorial Galaxia, o Parlamento de Galicia,
o Consello da Cultura Galega, entre outros, todos lugares nos que estivera Carlos Casares
e nos que vive aventuras con diversos personaxes, como Leoncio, Lolo e a súa bicicleta,
Toribio, o can Rin, o lobo Crispín, Delfina, a galiña azul, Manolisto Listón, e máis
personaxes que agroman das obras de Carlos Casares como A galiña azul, As laranxas
máis laranxas de tódalas laranxas, O can Rin e o lobo Crispín, Este é Toribio ou Vento
ferido, entre outras. E ambas as dúas edicións péchase cunha cronobiobibliografía de
Carlos Casares, intitulada “Para saber máis de Carlos Casares Mouriño” (pp. 44-45, na
edición de Auliga Editora e pp. 46-47, na edición da Deputación de Ourense). Na edición
da Deputación de Ourense, as ilustracións figurativas de Antonio Seijas amosan os
personaxes dos contos de Casares (Lolo, a Galiña Azul) en escenarios de Ourense. Na
cuberta aparece una imaxe de Carlos Casares nun cadro coas Burgas e coa ponte de
Ourense ao fondo.
Referencias varias:
- Ruth López, “El Progreso agasalla aos seus lectores co libro ʻOnde vai Carlos?ʼ polas
letras”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 14 maio 2017, p. 70.
Informa do agasallo que fixo o diario El progreso co gallo do Día das Letras, trátase dunha
obra escrita por Xosé A. Perozo e ilustrada por Antonio Seijas, que trata de ilustrar un
percorrido pola vida e a obra de Carlos Casares.
- Susana Luaña, “Xosé A. Perozo. ʻSempre vivín do conto, e hai libros cos que gañei
cartos e con outros non”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”,
2 xuño 2017, contracuberta.
Dá conta da publicación da obra Onde vai Carlos? en homenaxe a Carlos Casares, amigo
persoal do autor, e que comparte protagonista coa obra A galiña azul. O autor explica que
se trata dunha viaxe que percorre as diferentes publicacións infantís de Casares.
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IV. 2. MONOGRAFÍAS, EDICIÓNS CRÍTICAS E LIBROS
COLECTIVOS. ANTOLOXÍAS
Alonso Girgado, Luis e Laura Piñeiro Pais (eds.), Cartas de Carlos Casares a Francisco
Fernández del Riego, nota de edición Luís Girgado, epílogo Luís Cochón, Santiago de
Compostela: Librería-Editorial Follas Novas, ed. non venal, 21 xuño 2017, 60 pp. (DL:
C 1197-2017). 
Epistolario enviado por Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941-Vigo-Pontevedra,
2002) a Francisco Fernández del Riego (Vilanova de Lourenzá-Lugo, 1913-Vigo, 2010),
composto por dezanove cartas entre 1966 e 1990, custodiadas pola Fundación Carlos
Casares e a Biblioteca Penzol, como aclara na “Nota de edición” un dos editores, Luís
Alonso Girgado, quen rememora a Universidade de Santiago de Compostela na altura de
1965 como “unha universidade provinciana, atrasada, carente de dinámica científicocultural, vítima dunha perceptible endogamia e dotada (no que atinxe ao campo das letras)
dun corpo de profesores de altura intelectual menos que discreta, certamente con algunha
digna excepción” (p. [11]) e ademais explica que a temática dominante do epistolario é
“Casares escritor” (p. 13), se ben tamén se insiren “referencias biográficas” (p. 13). A
seguir reprodúcese o epistolario con nidias notas a rodapé aclarando o contido e
explicitando a ordenación da correspondencia. O epistolario péchase co epílogo “A
propósito dun epistolario ‘in partibus infidelium” (pp. 53-60) doutro dos editores, Luís
Cochón, quen encomeza resaltando a “sombra protectora” (p. 53) de Ramón Piñeiro para
con Casares e salientando a figura de Fernández del Riego, quen foi “todo en Galaxia e
en Grial” (p. 53). Aclara que se descoñece a existencia de misivas de resposta de
Fernández del Riego a Casares e explica que só sete das dezanove cartas presentan data.
Detense nas glosas ás cartas XIV e XVI e na figura de Piñeiro e na “obstinación” (p. 59)
que cegou a Casares “no momento de despedir a Del Riego, axotándoo, sen consideración
(que é un ollar cenital, sideral), nada máis chegar a Galaxia, sen agradecemento, sen máis
vida, por portas” (p. 59).

Casares, Carlos, A ledicia de ler: 1975-1992, limiar Dolores Vilavedra, ilust. capa Egon
Schiele (fragmento de Casas a carón do río), Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca
Carlos Casares, n.º 25, 27 novembro 2017, 820 pp. (ISBN: 978-84-9151-097-0).
Recompilación das colaboracións xornalísticas publicadas por Carlos Casares na
sección “A ledicia de ler” de La Voz de Galicia. Ábrese co limiar “Paixón lectora e
vontade comunicativa” (pp. [9]-20), de Dolores Vilavedra no que explica (na nota a
rodapé número 1) que a recolleita dos textos a realizou Denís Vicente, coa
colaboración da Fundación Carlos Casares, detalla a duración da sección citada,
achega trazos dos artigos, e conclúe que o autor ourensán “mantivo toda a súa vida
unha certa vocación de analista do feito literario, nas súas dimensións” (p. 14) e que
amosou nestes artigos “un Casares de pensamento orixinal e independente” (p. 16),
que foi evoluíndo conforme ao “desenvolvemento natural do seu proxecto creativo”
(p. 13), como amosa na análise anual e temática dos artigos. A seguir reprodúcense
os artigos, respectando a data de publicación; e que se complementan cun “Índice
onomástico, de obras e de publicacións” (pp. [777]-807).
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Referencias varias:
- Montse García, “Un libro recolle a visión que Casares tiña da literatura galega e
universal”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 decembro 2017, p. 35.
Dá conta da publicación de Ledicias, unha recompilación de catrocentos corenta artigos
de Carlos Casares na sección de La Voz de Galicia titulada “A ledicia de ler”. Ademais
da publicación dos artigos xornalísticos do escritor a Editorial Galaxia tamén publicará a
obra O suicidio de Jonas Björklund e outras historias, onde se recollen relatos espallados
en publicacións de difícil acceso.

Casares, Carlos, Á marxe, 1999. Obra xornalística, VIII, compilac. Iago Martínez, ilust.
capa Egon Schiele (fragmento de Cartel da exposición da Secesión de 1918), Vigo:
Editorial Galaxia, col. Biblioteca Carlos Casares, n.º 20, 7 febreiro 2017, 375 pp. (ISBN:
978-84-9865-429-5).
Recompilación a cargo de Iago Martínez das colaboracións xornalísticas publicadas por
Carlos Casares (Ourense, 1941-Vigo, 2002) no xornal coruñés La Voz de Galicia durante
o ano 1999. O volume vai encabezado por unha fotografía en branco e negro de Carlos
Casares, e a seguir reprodúcense as colaboracións que saíran do prelo no ano 1999 (de
cada colaboración indícase o título en maiúsculas, o contido da colaboración e ao final da
páxina, en cursiva, o día da semana e o día do mes), que se complementan cun índice
onomástico (pp. [369]-[375]) e un índice das colaboracións xornalísticas (pp. [377]-387).
Todas as colaboracións se caracterizan pola variedade temática e por unha estrutura
similar: todas teñen como detonante unha nova de actualidade, un autor, unha exposición,
un libro, unha figura, unha anécdota... que lle serve a Casares de punto de arrinque para
escribir a súa colaboración, na que bota man do humor e dos xogos lingüísticos para
comentar o detonante e achegarlle a súa ollada particular.

Casares, Carlos, Á marxe, 2000. Obra xornalística, IX, compilac. Denís Vicente, ilust.
capa Egon Schiele (fragmento de Cartel da exposición da Secesión de 1918), Vigo:
Editorial Galaxia, col. Biblioteca Carlos Casares, n.º 21, 7 febreiro 2017, 381 pp. (ISBN:
978-84-9151-032-1).
Recompilación a cargo de Denís Vicente das colaboracións xornalísticas publicadas por
Carlos Casares (Ourense, 1941-Vigo, 2002) no xornal coruñés La Voz de Galicia durante
o ano 2000. O volume vai encabezado por unha fotografía en branco e negro de Carlos
Casares, e a seguir reprodúcense as colaboracións que saíran do prelo no ano 2000 (de
cada colaboración indícase o título en maiúsculas, o contido da colaboración e ao final da
páxina, en cursiva, o día da semana e o día do mes), que se complementan cun índice
onomástico (pp. [377]-381) e un índice das colaboracións xornalísticas (pp. [383]-[393]).
Todas as colaboracións se caracterizan pola variedade temática e por unha estrutura
similar: todas teñen como detonante unha nova de actualidade, un autor, unha exposición,
un libro, unha figura, unha anécdota... que lle serve a Casares de punto de arrinque para
escribir a súa colaboración, na que bota man do humor e dos xogos lingüísticos para
comentar o detonante e achegarlle a súa ollada particular.
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Casares, Carlos, Á marxe, 2001-2002. Obra xornalística, X, compilac. Xosé Manuel
Soutullo, ilust. capa Egon Schiele (fragmento de Cartel da exposición da Secesión de
1918), Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca Carlos Casares, n.º 22, 7 febreiro 2017,
454 pp. (ISBN: 978-84-9151-033-8).
Recompilación a cargo de Xosé Manuel Soutullo das colaboracións xornalísticas
publicadas por Carlos Casares (Ourense, 1941-Vigo, 2002) no xornal coruñés La Voz de
Galicia durante o ano 2001 e o 2002 até o 9 de marzo incluído (a véspera do seu
falecemento). O volume vai encabezado por unha fotografía en branco e negro de Carlos
Casares, e a seguir reprodúcense as colaboracións que saíran do prelo nos anos 2001 e
2002 (de cada colaboración indícase o título en maiúsculas, o contido da colaboración e
ao final da páxina, en cursiva, o día da semana e o día do mes), que se complementan cun
índice onomástico (pp. [447]-454) e un índice das colaboracións xornalísticas (pp. [455][466]). As colaboracións caracterízanse pola variedade temática e por unha estrutura
similar: todas teñen como detonante unha nova de actualidade, un autor, unha exposición,
un libro, unha figura, unha anécdota... que lle serve a Casares de punto de arrinque para
escribir a súa colaboración, na que bota man do humor e dos xogos lingüísticos para
comentar o detonante e achegarlle a súa ollada particular.

Casares, Carlos, O expreso da literatura e outros ensaios, ed. Henrique Monteagudo,
lim. do editor, Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca Carlos Casares, n.º 23, 9 marzo
2017, 233 pp. (ISBN: 978-84-9151-050-5).
Escolma de dezaseis artigos e conferencias de diversa temática de Carlos Casares
[Mouriño] (Ourense, 1941-Vigo, 2002). Ábrese co estudo “Algo así’: o ensaio narrado”
(pp. [9]-17) no que o editor, Henrique Monteagudo, datado en “Bertamiráns da Maía, na
travesía do inverno de 2017”. Nel reflexiona sobre a escrita de Carlos Casares e sobre os
diferentes textos d’O expreso da literatura e outros ensaios. Os textos-ensaios de Casares
céntranse en escritores como Alfonso D. R. Castelao, Albert Camus, Ánxel Fole, Gonzalo
Torrente Ballester, Ramón Mª del Valle-Inclán, Manuel Luís Acuña e Brice Echenique e
tamén teñen cabida outros para reflexionar sobre a lingua galega ou sobre as cidades de
Ourense, Vigo e Pontevedra. Os dezaseis textos que se escolman son: “De Lisboa a Berlín,
pasando por Moscova. Crónica sentimental”, “A dobre morte de Albert Camus”, “ValleInclán entre a arbitrariedade e o absurdo”, “A poética do absurdo”, “Gonzalo Torrente
Ballester o escritor, o amigo”, “O meu Castelao primeiro”, “Manuel Luís Acuña e os meus
inicios como escritor”, “As miñas conversas con Ánxel Fole”, “Evocación de don Xoan
da Coba”, “O meu tío arcebispo”, “Vigo: a man da xente”, “Sobre cafés e tertulias en
Pontevedra”, “Ourense: o sabor da literatura”, “Vinte e cinco anos de Encrucillada”,
“Reflexións sobre a lingua galega, o seu pasado e o seu futuro” e mais “O xogo, o
labirinto”. Péchase a escolma coas referencias da “Procedencia dos ensaios” (pp. [227]228) e mais co “Índice onomástico” (pp. [229]-233) e co índice xeral da escolma.
Recensións:
- Pilar Ponte, “O ensaio narrado”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 631, “Libros”, 15
xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, nº. 583, “Letras galegas”, 17 xuño 2017, p. 10.
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Indica que se reproducen unha manchea de textos ensaísticos de Casares que o destacan
como escritor e gran conversador, similar a Cunqueiro, Dieste e Fole. Destaca a influencia
dos viaxes de Casares por diferentes partes de Europa e as reunións que tivo na cidade de
Pontevedra con outros autores da época. Explica que a recompilación reproduce dezaseis
ensaios e un apartado no que se detalla a procedencia de cada un dos textos. Considera
esta obra como unha ferramenta para ampliar a idea de Casares sobre outras facetas do
autor das que non se fala tanto.
Referencias varias:
- Xesús Fraga, “A viaxe ferroviaria de Carlos Casares arredor da creación literaria e as
ideas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 abril 2017, p. 25.
Dá conta da publicación da obra O expreso da literatura que reúne dezaseis ensaios
“narrados” do escritor galego. Tamén informa da publicación do relato Schuhmacher na
revista Grial.
- K. Vázquez, “Un experto coleccionista e moi afeccionado ao mundo ferroviario”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 19 maio 2017, p. 34.
Informa sobre o vínculo que existía entre Carlos Casares e o mundo ferroviario, ademais
sinala a súa ruta no Expreso da Literatura Europea onde compartiu experiencia con
personalidades e intelectuais de Europa.

Casares, Carlos, Santiago de Compostela. A cidade do milagre, trad. ao galego Xosé
Manuel Soutullo, trad. ao inglés David Roe, fotografías Ramón Fernández Hermida, Vigo
/ Santiago de Compostela: Editorial Galaxia / Consorcio de Santiago, col. Biblioteca
Literaria, n.º 116, 5 abril 2017, 91 pp. (ISBN Editorial Galaxia: 978-849151-054-3; ISBN
Consorcio de Santigo: 978-84-16573-09-3). 
Escolma en edición trilingüe galego-castelán-inglés de dous relatos de Carlos Casares
(Ourense, 1941-Nigrán, 2002) escritos para homenaxear a cidade de Santiago de
Compostela: “Santiago de Compostela. Milagro y leyendas” (Leer, n.º 66, 1993) e “El
milagro de Santiago de Compostela” (Ronda Ibérica, 1993). Neles, resalta polo miúdo
lugares máis emblemáticos, achega a historia dos emprazamentos, dá conta de tradicións
e costumes comúns en épocas anteriores como a procesión realizada no día da Asunción
de 1936 que congregaba os fieis no interior da Catedral de Santiago de Compostela, relata
como o “Percebe” fixo estourar unha bomba en plena romaría e que foi asasinado nos
primeiros días da Guerra Civil. A Catedral de Santiago ocupa un lugar protagónico no
relato, así como as rúas da zona vella, a estatua que coroa o Pazo de Raxoi na Praza do
Obradoiro, O Apóstolo de Santiago, o Reitorado da Universidade de Santiago de
Compostela, a Praza da Quintana, a Torre Berenguela e o Camiño de Santiago. Os textos
“Santiago, milagro e lendas” (pp. 9-44) e “O milagre de Santiago de Compostela” (pp.
45-70) van antecedidos e complementados na páxinas dereitas da tradución ao galego de
Xosé Manuel Soutullo polas fotografías deses emprazamentos da autoría de Ramón
Fernández Hermida. A seguir, reprodúcense as versións orixinais en castelán, “Santiago,
milagro y leyendas” (pp. 73-78) e “El milagro de Santiago de Compostela” (pp. 79-82),
e as traducións ao inglés, verquidas por David Roe, “Santiago, Miracle and Legends” (pp.
83-87) e “The Miracle of Santiago de Compostela” (pp. 89-91).
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Casares, Carlos, Vigo: A man da xente, fotografía cuberta Manuel P. Rúa, ilust. Gloria
García, Vigo: Editorial Galaxia / Concello de Vigo, 16 maio 2017, 51 pp. (DL: VG
253-2017). 
Edición exenta do relato homónimo de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941Vigo-Pontevedra, 2002), inserido n’O Expreso da Literatura e outros ensaios
(Editorial Galaxia, 2017), volume do que se tira o texto reproducido. Ábrese cun
limiar do alcalde de Vigo intitulado “A historia doce e salgada de Vigo” (pp. [7]-9)
na que enxalza a cidade e a Casares, a quen destaca como “literato, creador,
observador, home conservador e bo amigo” (p. 8). No relato, o autor ourensán
homenaxea as historias da natureza e a man da xente de Vigo por diante da Historia
da cidade de Vigo. No primeiro capítulo, sen intitular, alude ao corsario Drake, á
batalla de Rande, a Jules Verne e a súa novela Vinte mil leguas baixo dos mares, a
Martín Sarmiento, a Hemingway e a súa novela O vello e o mar. No segundo capítulo,
“Corsarios na costa de Baiona” (pp. [37]-40), dá conta da competencia de Vigo coas
vilas da contorna, sobre todo con Baiona e os seus corsarios, e destaca ao capitán
Biquet e a Oliveira. No terceiro, “Un diplomático e un santo” (pp. [43]-47), céntrase
en don Diego Sarmiento de Acuña e en frei Rosendo Salvado. E no cuarto e último
capítulo, “Os frades guerreiros de Oia e o milagre da Figueira” (pp. [49]-51), fai
referencia ao padre Anselmo e explica a denominación de Real de Santa María de
Oia dende 1624. As coloristas ilustracións de Gloria García reflicten os elementos
resaltados por Casares no seu relato.

Referencias varias:
- A. Baena, “A historia de Vigo en 50 páxinas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 3 maio 2017,
p. 9.
Informa da publicación deste “texto case inédito (só fora publicado nunha edición
limitada como agasallo da Universidade)” co que a cidade viguesa homenaxea a Casares
e cuxa tirada, de nove mil exemplares, se repartirá “de xeito gratuíto entre os escolares
vigueses da ESO”. Nomea os autores que estiveron en Vigo e que cita Casares no texto e
reproduce palabras do prólogo, “A historia doce e salgada de Vigo”, da autoría do alcalde
vigués.

Cochón, Luís, Luís Alonso Girgado e Laura Piñeiro Pais (eds.), Carlos Casares:
homenaxe, limiar Luís Cochón, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, col. Cadernos Ramón Piñeiro (Cadernos galegos de
pensamento e cultura), vol. XXXVII, maio 2017, 534 pp. (ISBN: 978-84-453-5258-8).

Volume de autoría colectiva no que renden homenaxe a Carlos Casares [Mouriño]
(Ourense, 1941-Vigo-Pontevedra, 2002) abordando distintas facetas da súa biobliografía.
Ábrese co “Limiar” (pp. 20) dun dos editores, Luís Cochón, quen, tras unha cita de Marco
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Tulio Cicerón, tirada de Pro M. Marcello Oratio, ao longo de oito epígrafes con
numeración arábiga, explica a escolla do título do volume, a súa amizade con Casares, o
cambio de Casares de poeta a narrador, a “alta estima de si propio” que se tiña Casares, a
amizade con Manuel Rodríguez Pérez propiciada por Casares, e remata apuntando que “a
súa literatura trasfegaba a súa vivencia autobiográfica” e resaltando da súa novela
póstuma O sol do verán a “prodixiosa feitura e arquitectura narrativa, medida” (pp. 1920), que se complementa coa “Nota de edición” (p. 21). A seguir reprodúcense o medio
cento de artigos ao redor das facetas casarianas:
Ana Acuña, “Carlos Casares e a Pontevedra literaria”, pp. 25-30.
Céntrase no capítulo de Casares intitulado “Sobre cafés e tertulias en Pontevedra”
(VV.AA., O antigo Café de Pontevedra, 2001) e remata rememorando a inclusión
do texto “O xudeu Xacobe” (Os escuros soños de Clío, Cerne, 1981) e do citado
capítulo na antoloxía Pontevedra Literaria (Acuña, Ana, Carmen Blanco Ramos,
Eloi Gestido de la Torre e Xosé Abilleira San Martín, Concello de Pontevedra /
Fundación Caixa Galicia, 2007).
Xesús Alonso Montero, “Carlos Casares, contertulio”, pp. 31-35.
Encomeza afirmando que “Casares era un home que naceu para a conversa, para
estar, en parladoiro, cos amigos. Era un vicio del” (p. 31). Destaca que “exercía o
monopolio da palabra” (p. 31), como Ramón Otero Pedrayo, comenta que “está
por facer, na nosa literatura, un estudo sobre estes monologadores de café,
merecentes dalgún importante loureiro por seren autores de páxinas orais moi
atentas á expresión artística” (p. 32), achega datos da súa relación con Casares, e
incide en que “desde hai moito tempo, merece unha monografía, como fabulador
oral” Pedro Martul Rey. Precisa de Casares que “os seus discursos no parladoiro,
os seus monólogos nas tertulias, eran alocucións moi distintas” (p. 34), que
“contar era o seu respirar” (p. 34), que “só defraudaba cando calaba” (p. 34), que
“Carlos, ó falar, ó contar, oíase e gozaba coma nós” e remata afirmando que “polo
que eu sei, non houbo en Galicia un xograr en prosa das características e do
engado de Carlos Casares” (p. 35).
Xosé Luís Axeitos, “Carlos Casares na Academia”, pp. 37-40.
Analiza o escrito sobre os méritos do candidato para a proposta de Casares para a
Real Academia Galega e detalla os trámites regulamentarios até que Casares
pronunciou o seu discurso de ingreso, “O desastre do 98 e os escritores galegos”.
Antón Baamonde, “Carlos Casares como figura moral”, pp. 41-47.
Encomeza cunha cita de Damián Villalaín na que afirma que “Carlos tiña graza”
(p. 41), e a seguir detense na loita de Casares contra o dogmatismo, presente en
Ilustrísima e en Deus sentado nun sillón azul; e na voz lírica en Xoguetes pra un
tempo prohibido e en Deus sentado nun sillón azul. Remata afirmando que
Casares “procuraba ao seu redor unha atmosfera de confort” (p. 46) xa que “era
dunha urbanidade absoluta, unha persoa de bo carácter e bo fondo” (p. 47).
Carmen Becerra Suárez, “A mestría no contar: Ilustrísima”, pp. 49-61.
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Principia reflexionando sobre a marxinación dos escritores en galego, castelán e
éuscaro, antes de analizar a novela Ilustrísima, en canto aos temas e conflitos
abordados por Casares, o tempo da historia, as voces narrativas, os personaxes
históricos, e outros elementos referenciais na estrutura desta novela, que
“confirma un cambio de rumbo literario na narrativa do autor” (p. 59).
Darío Xohán Cabana, “Ó redor d’Os escuros soños de Clío”, pp. 63-66.
Comeza apuntando o feito de que Casares elixira esta obra para integrar a
Biblioteca de Autores Galegos editada por Diario 16 de Galicia en 1991 e na
Biblioteca Galega 120 de La Voz de Galicia en 2002, e afirmando que “está de
cheo incluído nunha segunda xeira literaria, ou máis ben intelectual, de Carlos
Casares” (p. 63). Sinala como “parentesco literario” desta obra O señorito da
Reboraina, de Ramón Otero Pedrayo; Manuel Curros Enríquez; Satanás.
Biografia del diablo, de Vicente Risco; e “a historia do fidalgo fernandino
compostelán Secundino Souto” (p. 66).
Héctor Cajaraville, “Os primeiros artigos xornalísticos de Carlos Casares (La Región,
1968-1974)”, pp. 67-79.
Principia sintetizando a traxectoria de Casares como articulista durante cae
corenta anos en diversos xornais mais sobre todo en La Región e dende 1988 e até
a súa morte en La Voz de Galicia. Reflexiona sobre “os límites” entre o xornalismo
e a literatura, cualificando a escrita columnística de Casares como “mixta, pois
nela bórranse os lindes dos xéneros”. Comenta o transvasamento da escrita en
castelán nos inicios das columnas de Casares en La Región até o seu primeiro
texto en galego publicado en 1972 e afirma que “Casares pasou a empregar o
galego desde 1972 (aínda na ditadura franquista) por compromiso cunha lingua
minorizada, marxinada, mesmo prohibida, e á que xa non renunciaría” (p. 71).
Detense nos “trinta e tres retratos” publicados por Casares na sección “Con esta
lupa” entre decembro de 1972 e setembro de 1974, que se acompañaban dunha
caricatura realizada por Siro López. Resalta deses retratos “a implicación de
Casares co contexto internacional en que se desenvolve a súa xuventude” (p. 72)
e conclúe que Casares “realiza a escolla de personaxes que configuran a súa
sección para, a través do retrato que confecciona de cada un deles, ofrecer a súa
propia visión do mundo” (p. 74). Sinala os “trazos recorrentes no Casares
articulista” e remata apuntando cinco conclusións.
Xosé Carlos Caneiro, “Os xogos de Casares”, pp. 81-82.
Encomeza afirmando que “a literatura de Carlos Casares acada o seu máximo
rigor expresivo na distancia curta”, sinala como os mellores libros de relatos “da
nosa historia literaria” (p. 81) Arraianos de X. L. Méndez Ferrín, Os escuros soños
de Clío de Casares e Historias e invenciones de Félix Muriel de Rafael Dieste.
Estabelece semellanzas entre os relatos de Méndez Ferrín e de Casares e finaliza
afirmando que “os xogos de Casares son pura delicia” (p. 82).
Francisco Xavier Carro Rosende, “O galo de Antioquía: unha parábola alegórica”, pp.
83-95.
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Principia destacando que a Casares “gustáballe participar nese ritual onde a
palabra voa polas reviravoltas da realidade, camiño da fantasía, da imaxinación e
do humor” (p. 83), que “sempre lembrarei ao Casares neses parladoiros
espontáneos cos ollos cheos de ledicia e un sorriso pícaro que iluminaba o seu
rostro” (p. 83), que Casares “é un escritor que ten unha clara vontade de estilo e
que traballou arreo por conseguilo” (p. 84) e que “a base de toda a súa literatura
descansa na forma breve, consubstancial á súa obra polo que ten de síntese como
aplicable a calquera outra forma que non fose o conto como xénero” (p. 85).
Considera que a frase de Albert Camus “gústanme profundamente os seres
humanos” serve “como divisa simbólica do corpus casariano” (p. 86) e detense en
analizar n’O galo de Antioquía “o formante relixioso e ético” (p. 88) da “parábola
alegórica” (p. 89) na que Casares “regala unha imaxe limpa e fermosa da piedade
e do amor desde o outro lado do espello” (p. 94).
Luisa Castro Legazpi, “Casares e Epicuro”, pp. 97-100.
Rememora a súa primeira lectura de Casares, Os escuros soños de Clío, cando
coñeceu a Casares e a relación que mantivo con el e finaliza destacando das súas
columnas xornalísticas reflectía “o pracer intelectual de facernos conscientes da
vida a través dos seus paradoxos” (p. 100).
Rafael Chacón, “Carlos Casares: poesía esquecida”, pp. 103-118.
Destaca que “a obra poética de Casares desapareceu absolutamente fronte ao resto
da súa produción” (p. 103) e que “hai que recordar que a aparición de Casares
como escritor nos ambientes universitarios de Compostela dos anos sesenta foi
como poeta” (p. 103). Analiza polo miúdo a “poesía esquecida” de Casares (p.
103).
Alfredo Conde, “O pai de Christian”, pp. 119-120.
Ao fío dun artigo de Cristian Casares Berg publicado en El Correo Gallego o 13
de xullo de 2016, lembra a súa relación con Casares e apunta que “ten razón
Christian cando afirma que a dimensión humana do seu pai continúa a eclipsar a
literaria” (p. 119).
Juan Cruz Ruiz, “O desacougante fío da navalla”, pp. 123-126.
Reprodúcese o prólogo de Narrativa breve completa (Casares, Libros del
Silencio, 2012), verquido para o galego por Verónica Pousada Pardo. Nel explica
as impresións que lle provoca o seu relato “O xogo da guerra” e apunta como
“virtudes dos seus contos: precisión, capacidade de síntese, reconto case cirúrxico
dos pasos que dá o home para pór o odio no lado escuro da súa alma” (p. 126).
César Cunqueiro, “Notas dunha lectura (e relectura) de Carlos Casares”, pp. 127-131.
Encomeza recoñecendo que “non lle prestara, ao longo da miña vida lectora, moita
atención ao escritor” (p. 127) e achega os trazos que observou na súa relectura
d’Un país de palabras, Ilustrísima, Os escuros soños de Clío e Deus sentado nun
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sillón azul. Finaliza comentando que “fican un feixe de libros, dun excelente nivel
no seu conxunto, con páxinas e situacións inesquecíbeis nos seus momentos máis
altos” (p. 131).
Xosé Manuel Dasilva, “A proxección internacional da obra de Carlos Casares”, pp. 133137.
Principia destacando que “ao longo da súa variada actividade intelectual, Carlos
Casares non reservou un lugar trivial, nin moito menos, para a tradución” (p. 133).
Fai unha revisión sumaria, un inventario das traducións da obra casariana e así
mesmo das súas autotraducións e traducións. Conclúe apuntando que “resulta
indispensable pór de relevo que Casares comezou a abrir as portas, nun período
decisivo do noso devir literario, para que as letras galegas saísen das súas
fronteiras” (p. 137).
Caetano Díaz, “O político menos político de todos os políticos (Retrato coral, quizais, da
influencia política de Carlos Casares nas institucións)”, pp. 139-145.
Estrutura en catro actos (“os catro xinetes do galeguismo”, “triste e soa queda
Fonseca”, “político ‘ma non troppo”, “o mundo dende o faiado de Raxoi” e “o
santo Grial”) e coa “baixa o telón: compromiso e realidade” opinións de Henrique
Monteagudo, Xosé López, Jesús Pérez Varela, Andrés Torres Queiruga, Casares,
Alfredo Conde e Luís G. Tosar.
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, “Carlos Casares e a física cuántica (Unha conferencia
no Liceo Recreo de Ourense)”, pp. 147-153.
Resalta que “dentro do universo da ciencia, unha das cuestións que provocaba
unha maior fascinación a Casares era o cambio radical na apreciación da realidade
que introducía a física cuántica” (p. 148), de que pronunciase no Liceo Recreo de
Ourense o 26 de decembro de 1991 a conferencia “Diálogo entre literatura e
ciencia”, contido que describe polo miúdo. Finaliza lamentando que “algo no que
cría e que, certamente, coñecía bastante ben, non pasase ás páxinas inmorredoiras
dos seus relatos” (p. 153).
Xosé Ramón Fandiño Veiga, “Carlos Casares en Compostela”, pp. 155-159.
Repasa a estadía de Casares en Santiago de Compostela e refire que o tratou
pouco.
Carlos Fernández, “Carlos Casares, a cultura secularizada”, pp. 161-164.
Tras unha cita inicial de Casares, tirada de Ramón Piñeiro. Unha vida por Galicia,
enumera as herdanzas de Casares de Piñeiro e achega claves do galeguismo de
Casares.
Xesús Ferro Ruibal, “Casares, o retratista retratado”, pp. 165-175.
Refire a fotografía que máis lle gustaba del, unha carta de alumnado do Instituto
Valle-Inclán na homenaxe a Casares o 20 de maio de 1994, e o texto casariano
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“Testimonio personal” presentado no Encuentro de Verines de 1993 e
reactualizado en galego como “Os meus avós e a literatura” (Casares, Un país de
palabras, Galaxia, 1998). Detalla o modo de contar da avoa e do avó de Casares
e do propio Casares, ademais de preguntarse se Casares era “un narrador aticista
no século XX” (p. 173).
Juan Ignacio Fonseca Moretón, “Lembranza dunha persoa singular: Carlos Casares
Mouriño”, pp. 177-184.
Encomeza referindo que a Casares “coñecíao polas referencias existentes na súa
constante presenza nos medios de comunicación do país” (p. 177), e a viaxe na
que o coñeceu e o trato que mantivo con Casares.
Manuel Forcadela, “Nova Narrativa Galega e capital simbólico na obra de Carlos
Casares”, pp. 185-195.
Retoma os núcleos temáticos e formais que sinalara nun estudo seu de 2009
respecto á narrativa de Casares; evoca o primeiro núcleo, a Nova Narrativa
Galega; e estende as características dese núcleo “á totalidade da obra do autor na
procura dunha certa pulsión vital que sobreviviu ao longo de toda a súa existencia,
alén dos condicionantes de época” (p. 185).
Xosé Luís Franco Grande, “Altos e baixos na miña relación persoal con Carlos Casares”,
pp. 197-200.
Afonda en que a súa amizade con Casares “foi intensa nun tempo inicial e así se
mantivo algúns anos, para ir logo devecendo ao longo do noso decorrer vital” (p.
197).
Manuel Gago, “Carlos Casares e as tecnoloxías da información”, pp. 203-207.
Considera que “Casares tiña un carácter eminentemente práctico das tecnoloxías”
(p. 203), xa que lle interesaban “moito os dispositivos portátiles que puidesen
solventar a súa necesidade diaria de comunicación co xornal” (p. 203) e que
trasladou o seu entusiasmo pola tecnoloxía “ás institucións coas que el tivo un
contacto especial” (p. 204), caso do Consello da Cultura Galega, onde Casares e
o seu equipo tiñan dúas ambicións: “prestixiar’ a lingua e a cultura do país
apostando por ser innovadores nunha nova tecnoloxía pouco explorada pero xa
accesible para os usuarios” (p. 204) e “producir unha plataforma de referencia
para quen quixese coñecer a lingua ou a cultura galegas, tanto foráneo como
propio, e seguila día a día” (p. 205).
José Ángel García López, “Carlos Casares, biógrafo de Ramón Piñeiro”, pp. 209-218.
Tras debater sobre os conceptos biografía, autobiografía e memorias, detense na
natureza das fontes manexadas por Casares para escribir a biografía de Piñeiro,
reflexiona sobre as lagoas ou reticencias de Casares ao tratar o galeguismo de
Piñeiro, e conclúe que en Ramón Piñeiro. Unha vida por Galicia “detectamos
diversas mostras dun comportamento subxectivo por parte de Casares”, quen
“elabora unha biografía autorizada polo propio Piñeiro” (p. 217).
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María Pilar García Negro, “17 máis 17: 34 anos de Lei de normalización lingüística”, pp.
219-231.
Reflexiona sobre as achegas de Casares á Lei de normalización lingüística.
Manuel González González, “Unha nova lei de normalización lingüística para Galicia?”,
pp. 235-247.
Apunta que “Casares, aínda que non tivo unha visibilidade pública destacada na
presentación” da Lei de normalización lingüística “exerceu un papel activo na súa
redacción e non poucas das ideas presentadas por Ramón Piñeiro eran ideas
previamente consensuadas e discutidas con Casares” (p. 235). Enumera “notas
valorativas” (p. 235) sobre a citada Lei, reflexiona sobre o apelativo “lingua
propia” (p. 239) e sobre o feito de que “os galegos non teñen o deber de coñecer
o galego” (p. 242) e pregúntase se é “necesaria unha nova Lei de Normalización
Lingüística” (p. 244) ao que responde que “é desexable unha actualización” (p.
246) para conseguir “crear unha sociedade que na súa maioría estea instalada na
lingua galega, porque é a nosa lingua propia e porque é o principal signo de
identidade do noso pobo” (p. 246).
Modesto Hermida, “Carlos Casares: da miña acordanza”, pp. 249-252.
Rememora o seu trato con Casares, dende o momento en que o coñeceu e
achegando trazos da súa escrita.
Bieito Iglesias, “Cambio en dous Casares”, pp. 255-258.
Fai un sintético percorrido pola narrativa para adultos de Casares á luz da
influencia de Albert Camus.
Emilio Xosé Ínsua, “A propósito de Os escuros soños de Clío de Carlos Casares: poñer
en cuestión o H maiúsculo da Historia”, pp. 259-273.
Analiza de forma demorada Os escuros soños de Clío, facendo fincapé na
“peripecia e fortuna editorial” (p. 259), encadrándoo no conxunto da produción
casariana, estabelecendo o contexto da literatura galega, caracterizando os relatos
que o compoñen, sinalando fontes e influencias e enumerando autores e obras
continuadoras d’Os escuros soños de Clío.
Manuel Janeiro, “Entre libros”, pp. 275-278.
Resume a súa amizade con Casares, fraguada mentres traballaban ambos os dous
na Editorial Galaxia, “Casares como director e eu como deseñador gráfico” (p.
275).
Arcadio López-Casanova, “Carlos Casares, poeta”, pp. 279-292.
Comenta polo miúdo a produción poética de Casares, tras achegar datos do inicio
da súa amizade en Santiago de Compostela. Cualifica a súa poesía como un
“íntimo desacougo” (p. 283) que derivou cara á solidariedade, se ben outros
poemas pasan da homenaxe á sátira. Finaliza salientando que “foi -a súa- unha
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palabra poética comprometida, fiel ós supostos da época, ás circunstancias que lle
tocou vivir naqueles tempos de tanta necesidade” (p. 292).
Marina Mayoral, “Casares. Tres apuntamentos”, pp. 295-304.
Tras aclarar a súa confusión inicial con Casares e recoñecer que “coa súa morte
non só perdín un amigo senón un punto de referencia na miña relación con
Galicia” (p. 296), comenta o humor de Casares presente n’Os escuros soños de
Clío, Ilustrísima, Os mortos daquel verán, Deus sentado nun sillón azul e O sol
do verán. E finaliza cun breve relato sobre a chegada de Casares ao alén.
Henrique Monteagudo, “A miña relación con Carlos Casares. De Galaxia a Martín
Sarmiento”, pp. 305-316.
Principia explicando o seu primeiro contacto con Casares, a súa relación durante
a presidencia de Casares do Consello da Cultura Galega e o contexto no que a
Real Academia Galega anunciou a homenaxe a Casares do Día das Letras Galegas
2017.
Camiño Noia, “Encontros e reencontros”, pp. 317-325.
Rememora polo miúdo os seus encontros e reencontros con Casares vinculados a
dous espazos diferentes: Santiago de Compostela e Vigo-Nigrán.
Florentino Pérez García, “Cita de fantasmas’. Fantastique e xogo literario nunha columna
de Carlos Casares”, pp. 327-334.
Realiza unha lectura do texto “Cita de fantasmas”, publicado na columna
xornalística casariana “Á marxe” en La Voz de Galicia o domingo 4 de xullo de
1993, á luz de reflexións do propio Casares sobre a práctica literaria.
Laura Piñeiro Pais, “A superación do tráxico n’Os mortos daquel verán”, pp. 335-351.
Comenta Os mortos daquel verán respecto á trama, ás voces narrativas, aos feitos
relatados, a memoria e a Historia, e o humorismo, retranca, sátira e ironía
presentes tamén noutras narracións de Casares.
Xosé Antonio Ponte Far, “Carlos Casares e Torrente Ballester”, pp. 353-357.
Tras aludir a unha homenaxe a Casares realizada no campus universitario de
Ferrol un sábado de novembro de 2002, afonda na vinculación de Casares con
Ferrol, ao fío da súa amizade con Gonzalo Torrente Ballester, na que afonda.
Xesús Rábade Paredes, “Tradutor de Casares”, pp. 359-361.
Menciona a súa relación con Casares e explica o que implica traducir literatura e
o proceso de traducir “boa parte da narrativa breve de Casares” (p. 360).
Mario Regueira, “Contra o vento ou baixo o sol. A narrativa de Carlos Casares nos
camiños do campo literario galego de posguerra”, pp. 363-373.
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Aclara que non pretende impugnar totalmente a clasificación de Casares dentro
da denominada Nova Narrativa Galega senón “puntualizar, matizar e ofrecer unha
análise concisa do Casares narrador no contexto do campo literario galego,
atendendo moi particularmente a esa fase inicial que coincide coa propia
conformación deste durante a posguerra” (p. 363). Sitúa tres feitos destacados que
preceden ou rodean a aparición de Vento ferido, resalta que “a cuestión
fundamental á hora de analizar a obra narrativa de Carlos Casares é, porén, a súa
actitude ante o subcampo de produción ideolóxica” (p. 369), e considera que se
precisaría dunha “análise máis minuciosa do seu papel, tanto como editor, como
na política” (p. 371), na medida en que Casares se liberou dun “subcampo de
produción ideolóxica como o do primeiro piñeirismo (e en menor medida, o do
marxismo revolucionario galeguista), para acabar formando parte dunha
maquinaria ideolóxica distinta” (p. 371).
Manuel Rodríguez Álvarez, “Algúns retallos en lembranza de Carlos Casares”, pp. 375377.
Considera que “don Vicente Risco foi un referente fundamental na súa biografía
literaria. O outro foi Piñeiro. Non sería difícil asentar o seu perfil literariobiográfico dándolle preferencia a esas dúas coordenadas” (p. 375) e aclara que, na
súa relación con Casares, “Don Vicente apartounos, aínda que fose de maneira
transitoria, e Piñeiro acercounos” (p. 375). Explica que se reecontraron no
instituto de Cangas, que compartiron “aquel empeño en facer un país libre con
vida propia, aberto e moderno -sempre a súa Suecia mítica como norte-“ (p. 376),
ademais de “gustos literarios, e as emocións polos saberes novos” (p. 376).
Finaliza recoñecendo: “Eu non atopei ninguén para quen vivir fose tamaña regalía.
Por iso era humilde e comprensivo e entusiasmado e teimudo e amador. Por iso o
admirei tanto e o quixen tanto” (p. 377).
Rexina Rodríguez Vega, “A utopía de Verines”, pp. 379-390.
Explica a orixe do encontro de Verines, que representa “o espazo ibérico como
comunidade interliteraria” (p. 381). Afirma que “a conciencia da necesidade de
proxección (e tamén de converxencia) é unha constante tanto no discurso como
na praxe de Casares” (p. 381), de aí que, entre as estratexias de proxección,
apostase pola “(auto)tradución ao castelán como necesidade” (p. 382), porque
Casares “sente a responsabilidade simbólica de ser a voz dunha nación negada e
concibe, xa que logo, a autrodución como unha vía de mediación efectiva para dar
a coñecer a súa cultura” (pp. 383-384), se ben precisa que a obra de Casares,
“biliteraria, pero non binacional” (p. 387) non escapa da tendencia “cara á lectura
redutora (esa mesma contra a que os Encontros de Verines pretendían reaccionar)
e que impide ás literaturas sen estado xogar de modo pleno no campo da literatura
de expresión española” (p. 387). Remata recoñecendo que o espírito de Verines
“dá síntomas de esgotamento” (p. 387) e que “a disociación entre biliterariedade
e binacionalidade enfronta o autor periférico a unha contradición polo de agora
irresoluble que vai camiño de converter o soño de Verines nunha fermosa utopía”
(p. 388).
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Blanca-Ana Roig Rechou e Mar Fernández Vázquez, “Carlos Casares, un clásico
contemporáneo da LIX galega”, pp. 391-405.
Tras apuntar que Casares é un dos “clásicos contemporáneos” da Literatura
Infantil e Xuvenil galega e que “a súa produción responde a un continuum
macrotexto temático” (p. 391), ofrecen unha demorada análise “da aposta de
Carlos Casares pola Literatura Infantil e Xuvenil galega como autor, tradutor e
editor literario” e encadran a súa produción nas dúas etapas estabelecidas para a
Literatura de adultos por estudosos como Anxo Tarrío Varela, Silvia Gaspar,
Camiño Noia e Ángel Basanta. Conclúen que é necesario “estudar en conxunto a
súa produción para apreciar a existencia dun continuum macrotexto temático na
súa escrita, que latexa así mesmo nas súas facetas de tradutor e editor literario”
(p. 402).
Xosé Manuel Soutullo, “Lembranza do editor”, pp. 407-413.
Céntrase nos dezaseis anos (1995-2002) en que Casares exerceu como director
xeral da Editorial Galaxia porque considera que “a súa faceta literaria apagou,
como seguramente non podía ser doutro xeito, as luces que tamén iluminaron a
súa actividade como editor” (p. 407). Finaliza afirmando que “ademais da súa
engaiolante personalidade, o seu talante amigable e próximo, tiveron moito que
ver coa súa popularidade. Carlos Casares dedicou toda a súa vida ao servizo da
cultura galega, que el axudou a dignificar con rigor, tolerancia e apertura” (p. 413).
Anxo Tarrío Varela, “O sol do verán como peche da narrativa de Carlos Casares”, pp.
415-424.
Encomeza remitindo á súa análise pormenorizada da narrativa conxunta de
Casares (Tarrío, 2003) e indicando que se centra na súa derradeira novela O sol
do verán, póstuma e premiada. Estabelece semellanzas con Deus sentado nun
sillón azul (1996) e resalta que “nos atopamos co universo narrativo no que dá a
impresión de que Carlos Casares se sentía a gusto ultimamente: as lembranzas da
infancia, a evocación dun ideal paraíso azul, de sol, de luz, de alegría e de aire
cristalino” (p. 418). Finaliza apuntando que “é difícil saber se Carlos Casares
pensou nun lector xuvenil á hora de se decidir a escribila, pero o certo é que a
maior parte do texto desenvolve lembranzas e experiencias moi propias da
adolescencia en espazos e sazóns do ano correspondentes aos períodos de
vacacións, moi socorridos por este tipo de literatura” (p. 422) e nomeando críticas
favorábeis que mereceu esta derradeira novela casariana.
Xesús Manuel Valcárcel, “O observador externo-interno en ‘Á marxe”, pp. 425-435.
Tras reproducir os textos casarianos “Unha estatua para Esterholz” e “Saír na
televisión”, explica cando coñeceu a Casares e analiza as colaboracións
xornalísticas de Casares na súa columna “Á marxe” dende “a tríada dialéctica
(tese, antítese e síntese) hegeliana” (p. 428), e así mesmo dende as estratexias
formais de narrar e dende as estratexias temáticas. Asegura que Casares combina
os puntos de vista émico e ético (segundo Kenneth L. Pike) e remata cualificando
as colaboracións xornalísticas casarianas como “un xénero híbrido interactivo” (p.
434) e afirmando que “os microrrelatos de ‘Á marxe’ son flashes, bombóns, abren
portas e deitan unha luz nova sobre a realidade, unha mirada diferente” (p. 435).
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Afonso Vázquez-Monxardín Fernández, “Carlos Casares, Ourense e un roteiro”, pp. 437454.
Sintetiza a vinculación de Casares con Ourense e detalla o contido e significación
das vinte placas que conforman o Roteiro Carlos Casares en Ourense.
Damián Villalaín, “Casares e as teorías literarias”, pp. 455-463.
Reflexiona, en catro apartados con numeración arábiga, sobre a posición de
Casares respecto ás teorías literarias. Apunta que Casares “era moi respectuoso
coa crítica académica e coa impresionante revolución que se operou no ámbito
dos estudos literarios ao longo de todo o século XX” (p. 455), que “a súa
formación teórica oficial era debedora do que constituía o ensino común nas
universidades españolas da época, baseado en gran medida nunha historia literaria
caracterizada polo positivismo máis rudimentario” (p. 456), que “ao Casares
maduro nin se lle ocorría falar da teoría literaria en termos científicos” (p. 459) e
que “practicaba un eclecticismo razoado” (p. 460) e que “os seus gustos literarios
eran moi variados, tanto como os seus desgustos” (p. 461). Conclúe que “o único
criterio forte, sólido, establecido e, aínda así o suficientemente lábil que utilizaba
cando se trataba de xulgar materia literaria era o seu gusto, formado nunhas
abundantísimas lecturas así como na personalizada apropiación e uso selectivo e
preciso de certas ferramentas críticas” (p. 463) xa que “ao final, as obras literarias
só se podían dividir en boas ou malas, en interesantes ou aburridas” (p. 463).
Ramón Villares, “Carlos Casares e o Consello da Cultura Galega”, pp. 465-468.
Céntrase en prestar atención “á relación entre Carlos Casares e o proceso de
creación, posta en marcha e, desde logo, xestión directa do Consello da Cultura,
proceso que acompañou como parlamentario na elaboración da Lei do Consello
(8/83) e no funcionamento posterior” (p. 466) do Consello da Cultura Galega.
Sinala tres achegas principais de Casares ao Consello da Cultura Galega: “a
apertura a diferentes ámbitos da cultura galega” (p. 467), “asentar as bases para
unha participación activa do Consello na proxección exterior de Galicia e,
nomeadamente, da súa cultura” (p. 468) e “a apertura da institución ao uso das
novas tecnoloxías e, nomeadamente, na Internet, que, daquela, estaba a dar os seus
primeiros pasos” (p. 468).
O volume compleméntase cun “Epistolario” (pp. [469]-534), que se abre cunhas verbas
de Casares tiradas da súa “Conversación con Carlos Casares” de Ana María Platas
Tasende, publicada na Revista Galega do Ensino, n.º 21, novembro 1998, p. 19; e cunha
“Segunda nota de edición” (pp. 473-475) doutro dos editores, Luís Alonso Girgado. A
seguir reprodúcense corenta e seis cartas enviadas y recibidas por Carlos Casares.

Referencias varias:
- Rosa Cano, “Ramón Piñeiro máis Carlos Casares, dous grandes das letras”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 7 novembro 2017, p. 36.
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Informa da presentación da obra XXXVII Cadernos Ramón Piñeiro. Carlos Casares:
homenaxe. De amicitia, unha obra que estuda a vida de Carlos Casares, así como a
relación entre este e Piñeiro. O traballo está coordinado por Luís Cochón, e contou coa
axuda de diversos colaboradores, como o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades

Loureiro, Ramón, Casares, A Coruña: Ed. Trifolium, col. Musa pedestris, serie
Mountolive, xaneiro 2017, 73 pp. (ISBN: 978-84-945654-4-1).
Breve semblanza biográfica sobre Carlos Casares (Ourense, 1941-Vigo, 2002),
estruturada en quince capítulos nos que se dá conta de distintos aspectos da vida e
da obra do escritor, do seu traballo como docente, do seu labor editorial así como do
seu importante papel á fronte de distintas institucións da cultura galega e máis do
seu protagonismo no ámbito político. O primeiro capítulo, “Deus sentado nun
sillón”, actúa a modo de prólogo no que o autor rende unha homenaxe de gratitude
ao escritor, aos seus prolongados anos de amizade e á súa vida de entrega a Galicia.
Nos catorce capítulos restantes debulla as distintas facetas do escritor ourensán,
tanto nos seus aspectos biográficos máis persoais coma na súa faceta de creador,
docente, editor, a sensibilidade e militancia política, así como na súa faceta de
referente institucional e gran conversador e impulsor de acordos e vontades ao
servizo de Galicia. A modo de epílogo, recupera e reproduce a derradeira conversa
que Carlos Casares mantivo co autor días antes do seu falecemento, baixo o título
“A Entrevista”. A semblanza biográfica compleméntase cunha colección de fotos
tiradas nos mesmos días en que se mantivo a entrevista e que aparecen no apéndice
“As Fotografías”.
Recensións:
- Manuel Gago, “Necrofilia”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
76, “SeiSentidos”, 9 abril 2017, p. 7.
Entre outras cuestións comenta a edición que Ramón Loureiro publicou en Trifolium
sobre Carlos Casares que contén unha pequena entrevista entre Loureiro e Casares e
comenta que lle a lectura provocoulle “un efecto tranquilizador”.
- Vicente Araguas, “Casares: o libro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 981/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 981, “máis Libros”, 30
abril 2017. p. 32.
Dá conta sobre esta biografía na que se recolle honestamente e con coherencia a vida de
Carlos Casares. Comenta tamén que poucas biografías de calidade se fixeran até o
momento sobre este autor e sobre outros tamén importantes do mundo da literatura galega
como Rosalía de Castro, aínda que si que se poden encontrar algunhas recomendábeis
como a de Cunqueiro, feita por Armesto Fanigas ou a de Ferreiro, por Ramón Nicolás.
Destaca a beleza da edición da biografía e a parte dedicada a fotografías do autor.

_____, “Paixón de Casares”, La Región, n.º 274, 4 maio 2017/ Atlántico Diario, 7 maio
2017, n.º 277, “La Revista”, “Con texto”, “Rabo de nube”, p. 14.
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Refire que esta biografía de Casares se caracteriza pola beleza na súa edición e comenta
diferentes facetas do autor. Indica que está dividida en tres partes que narran unha misiva
do autor antes de morrer, unha breve biografía sobre o mesmo e unha entrevista co creador
desta obra, Ramón Loureiro. Remata incidindo na honestidade e sinxeleza da biografía.
Referencias varias:
- Rodri García, “Últimas conversas con Carlos Casares”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
20 marzo 2017, p. 25.
Comenta a publicación de Casares, de Ramón Loureiro, publicado en Trifolium composto
por unha carta dirixida ao futuro lectorado, un percorrido pola biografía do autor e unha
entrevista que lle realizou a Casares pouco antes do seu falecemento. Apunta que “Casares
aparece neste volume de Ramón Loureiro non só coas súas palabras, tamén con imaxes.
Son fotografías que fixera entón Ramón Loureiro, algunha todo un retrato, no só físico,
do escritor xa que aparece rindo co seu gato Samuel”.
- A. F. C., “Historias arredor de Casares no simbólico espazo do Torrente”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 7 maio 2017, p. 40.
Dá conta da presentación do libro Casares de Ramón Loureiro que tivo lugar no centro
cultural Torrente Ballester en formato de conversa entre o autor do libro e o irmán do
escritor homenaxeado Javier Casares e destacan as palabras mutuas palabras de
agradecemento que se dirixiron.
- Miguel Rodríguez, “Broche de ouro para as Letras”, La Opinión, “A Coruña”, 18 maio
2017, p. 4.
Dá conta das diferentes actividades que tiveron lugar na cidade da Coruña polo Día das
Letras Galegas entre as que se encontra a presentación do libro Casares na libraría
coruñesa Cascanueces

Monteagudo, Henrique, Carlos Casares, un contador de historias. Vida e obra, Vigo:
Editorial Galaxia, 2017, 175 pp. (ISBN: 978-84-9151-039-0).
Monografía sobre a vida e obra de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941-VigoPontevedra, 2002) a cargo dun colaborador e amigo, Henrique Monteagudo
(Esteiro-Muros-A Coruña, 1959), que se abre cunha foto de Casares realizada por
Blanco, cunha cita do propio Casares na que se define como “un contador de
historias”, e outra de Víctor F. Freixanes, na que destaca facetas desenvolvidas polo
seu amigo Casares, e cun “Limiar” (pp. 11-15), no que Monteagudo explica que a
monografía “ten como finalidade ofrecer unha aproximación á vida e á obra de
Carlos Casares”, con “carácter divulgativo” (p. 11) por ir destinada a “un público
amplo e diverso” (p. 11), sen “abranguer todo Casares” (p. 12) senón “resumir o máis
interesante para o público xeral” (p. 12). Recolle dúas advertencias: “a dificultade
que supón falar dun amigo” (p. 12) e o feito de que Casares era “moi consciente do
seu propio labor creativo” (p. 12). Matiza que “a cerna” da monografía “está
constituída polo relato da vida do autor estudado” e “tendo en conta que, ao noso
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entender, Carlos Casares foi sobre todo un escritor, e como tal debe ser
principalmente valorado” (p. 13). Aclara a estrutura da monografía e que “a xeito
de homenaxe, puxémoslle aos capítulos cadanseu título xogando cos das obras do
noso autor” (p. 13), e que cada capítulo “vai precedido dunha presentación sintética”
(p. 14). E remata agradecendo os “auxilios imprescindibles” (p. 15) e dirixíndose ao
lector ou lectora: “agora tócache a ti ler, recrear(te) e opinar” (p. 15). A seguir
encomeza o primeiro capítulo, “A ledicia no verán. Infancia e mocidade en Xinzo e
Ourense (1941-1962)”, que se abre coa declaración do propio Casares: “Éme moi
difícil escribir sen partir dunha vivencia concreta” (p. 17) e no que atende ás “raíces
na terra”, “amosándose ao mundo en Ourense”. No segundo capítulo, “Soños
prohibidos. Revelación dun escritor (1962-1975)”, detense “en Compostela: tempo
de procura”, “na revelación dunha promesa” e no “tempo prohibido”. No terceiro
capítulo, “Vento de cambio. Tempos de crecemento (1975-1985)”, repara nos “soños
luminosos” e no feito dun “país por facer”. No cuarto e último capítulo, “O sillón
azul. Plenitude (1986-2002)”, céntrase en “Galaxia, na demanda do Grial”, fíxase “a
través do cristal: xornalismo e literatura” e no labor de Casares como “embaixador
das letras galegas, cultura da apertura e o diálogo”. A biografía compleméntase con
tres apéndices: “Casares fala da súa literatura”, “As súas obras, segundo el mesmo
e os seus estudosos” e “O idioma galego”, e coa “Bibliografía”.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Sempre Casares”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “Galego”,
14 abril 2017, p. 8.
Destaca a importancia desta biografía, por ser escrita por un biógrafo que ademais era
amigo do propio de Casares; feito que podería provocar unha visión subxectiva do autor
de que fala, pero Monteagudo non peca disto. Explica que está dividida en catro bloques,
nos que inclúe opinións de Casares sobre diferentes eidos. Remata afirmando que se trata
dunha obra indispensábel para comprender mellor a Casares como escritor.
- Armando Requeixo, “Vida e obra de Casares”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 982/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 982, “letras
Atlánticas”, 7 maio 2017, p. 30.
Comenta que esta nova biografía conta con catro partes diferenciadas sobre varios
momentos da vida de Casares. Precisa que a segunda metade se dedica aos momentos nos
que Casares estaba máis centrado en cuestións sociopolíticas ou dedicado por completo
ao panorama cultural galego como membro da Real Academia Galega ou como director
da editorial Galaxia e da revista Grial. Apunta que a biografía remata engadindo opinións
do propio autor e fotografías de diferentes momentos da súa vida.
- Pilar Ponte, “Unha escrita vivencial”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 628,
“Libros”, 25 maio 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 580, “Letras galegas”, 27 maio
2017, p. 10.
Comenta a primeira biografía feita por un coñecido e amigo de Casares, na que trata de
achega unha visión de conxunto sobre a súa vida persoal e literaria. Afirma que
Monteagudo sabe combinar a súa visión subxectiva cunha análise de Casares como
persoeiro do mundo literario galego. Explica que fai un repaso por toda a súa bibliografía
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e tamén por momentos clave da vida de Casares como a súa infancia nas terras da
provincia de Ourense ou os seus anos de estudos filolóxicos en Santiago, e que destaca
os cargos importantes que ocupou ao longo da súa carreira profesional como membro da
Real Academia Galega ou director da editorial Galaxia.
Referencias varias:
- Albino Mallo, “Monteagudo analiza nunha biografía a relación da vida e a obra de
Carlos Casares”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 9 marzo 2017, p. 44.
Dá conta da publicación de Carlos Casares. Un contador de historias, ademais de afondar
na xénese da obra fala da división que o autor, Henrique Monteagudo, decidiu establecer
para diferenciar as etapas dentro da súa traxectoria literaria.
- Luís G. Tosar, “Cornucopia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 20 marzo
2017, p. 27.
Comenta a anécdota de como el e Casares coñeceron o escritor Derek Alton Walcott en
Toronto no marco dun congreso mundial do PEN.
- Karmele Vázquez, “Monteagudo define a Casares como un gran conversador”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 21 marzo 2017, p. 36.
Informa da publicación da obra Carlos Casares. Un contador de historias, da man da
Editorial Galaxia. No artigo achéganse palabras de Monteagudo, autor da publicación
biográfica, que falan de casares e do traballo de documentación da obra.
- Tamara Montero, “Galaxia edita a primeira biografía do ʻxiganteʼ Carlos Casares”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 21 marzo 2017, p. 33.
Informa da publicación de Carlos Casares. Un contador de historias, no artigo recóllense
palabras de Henrique Monteagudo, editor da obra, e Francisco Castro, director da
Editorial Galaxia.
- Isabel Bugallo, “Henrique Monteagudo. ʻCarlos Casares foi un magnífico narrador oral
antes que escritor”, La Región, “Ourense”, 22 marzo 2017, p. 9.
Achega as impresións do autor do libro a través de cinco preguntas. Nelas fala do proceso
de creación e do que significa para el escribir o libro sobre Carlos Casares.
- Afonso Vázquez-Monxardín, “O que lle custou a Casares”, La Región, “Opinión”, 28
marzo 2017, p. 24.
Dá conta da traxectoria política de Carlos Casares e as consecuencias que tivo na
percepción da obra dende algúns sectores da sociedade galega.
- E. O., “Monteagudo presenta en Vigo la biografía de Carlos Casares”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 17 abril 2017, p. 15.
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Informa de presentación do libro Carlos Casares. Un contador de historias, de Henrique
Monteagtudo, na Casa do Libro, anúnciase tamén a presenza de Xesús Alonso Montero e
Francisco Castro. Tamén se fai un sucinto repaso das publicacións de Casares.
- Ana Baena, “Unha biografía para descubrir ao ʻcontadorʼ Carlos Casares”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 18 abril 2017, p. 11.
Dá conta da presentación do libro, á vez que se destaca a amizade persoal entre o autor
do libro, Henrique Monteagudo, e sobre quen trata, Carlos Casares. Cítanse palabras
textuais de Monteagudo, nas que expresa o seguinte: “O que máis me interesa é chegar á
xente que non o leu e que lles permita descubrir a súa obra, porque están a perder un gran
deleite; para os que xa o coñecen, ofrecerlles outro achegamento a Casares”.
- Fernando Franco, “Un Casares biográfico”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 19 abril
2017, p. 12.
Lamenta non ter podido asistir á presentación da monografía por parte de Xesús Alonso
Montero e engade que está a traballar nunha biografía deste último para o xornal.
- César Lorenzo Gil, “Entrevista a Henrique Monteagudo”, Tempos Novos, n.º 240,
ProTexta, “cultura”, maio 2017, pp. 78-79.
Conversa con Henrique Monteagudo a propósito desta biografía na que subliña a
relevancia da obra literaria de Casares sobre os demais labores que desenvolveu no eido
da cultura. Destaca a influencia de Ramón Piñeiro no seu pensamento político e a
evolución deste, así coma a relación do escritor con Ricardo Carvalho Calero e a
repercusión desta na súa traxectoria académica. Informa que o autor deixa inacabada a
súa tese sobre a Xeración Nós. Salienta entre a súa produción as obras Deus sentado nun
sillón azul e Vento ferido. Por último, explica a súa relación coa escritura como tarefa.
- E. P., “Monteagudo: ʻA Casares non lle gustaba facer literatura servil a unha ideoloxía”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 1 maio 2017, p. 23.
Dá conta da presentación do libro e recolle as palabras de Henrique Monteagudo sobre
Carlos Casares, nas que trata sobre a súa vertente como político, intelectual e escritor.
- Lourdes Varela, “Henrique Monteagudo: ʻDefendía unha cultura galega diversificada,
plural e moderna”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 627, “Letras Galegas 2017”,
“Carlos Casares”, 17 maio 2017, p. V/ La Opinión, “Saberes”, n.º 579, “Entrevista”, 20
maio 2017, p. 11.
Entrevista a Henrique Monteagudo co gallo da publicación Carlos Casares. Un contador
de historias. O autor fala da súa amizade con Carlos Casares, do título da obra, da morte
recente, da súa vertente política e do seu legado en termos culturais.

Monteagudo, Henrique (ed.), Carlos Casares no Parlamento de Galicia, deseño capa
Hayat Husein, estudo Henrique Monteagudo, [Vigo]: Parlamento de Galicia, 8
novembro 2017, 85 pp. (ISBN: 978-84-7836-118-2). 
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Escolma das intervencións de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941-VigoPontevedra, 2002) no Parlamento de Galicia, que se abre cun “Prólogo” (pp. 7-8)
institucional do Presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e
co estudo “Carlos Casares na política: do compromiso intelectual á acción institucional”
(pp. 9-20) do editor, Henrique Monteagudo, no que principia sintetizando “os
antecedentes biográficos do compromiso políticos de Carlos Casares” coa finalidade de
situar a Casares na “súa condición de deputado da primeira lexislatura autonómica de
Galicia (1981-1985)”, obxectivo da escolma de intervencións. Na primeira parte,
intitulada “Das primeiras eleccións xerais ás primeiras autonómicas (1977-1981)”, refire
que a actividade política de Casares estivo “guiada pola orientación de Ramón Piñeiro”
(p. 10) e resalta “dous fitos senlleiros”: o primeiro deles é o Manifesto de marzo de 1977
e o segundo o Manifesto dos 25 e colectivo Realidade Galega (1979-1980), e que
complementa coa “participación nas eleccións autonómicas de 1981” (pp. 14-15). Na
segunda parte, intitulada “Deputado no Parlamento de Galicia” (pp. 15-18), enumera
detalles da primeira lexislatura e indica que Casares “foi deputado do Parlamento de
Galicia durante a primeira lexislatura, como independente integrado no Grupo dos
Socialistas de Galicia” e incide en que, Casares xunto con Ramón Piñeiro, Benxamín
Casal e Alfredo Conde, “axudaron a prestixiar a política galega e a lexitimar as
institucións autonómicas, ao tempo que contribuíron poderosamente a normalizar o uso
do galego na Cámara” (pp. 17-18) e que “xogaron un papel de primeira importancia na
aprobación de leis tan relevantes como a de normalización lingüística ou do Consello da
Cultura Galega” (p. 18). Finaliza o estudo introdutorio de Monteagudo coa afirmación de
que “algún día, agardamos, terá que saír á luz o seu labor menos visible” (p. 19) e
achegando datos das oito intervencións escolmadas, todas elas relacionadas “coa política
lingüística” (p. 19) e que se reproducen a seguir.
Referencias varias:
- María Ayala, “El Parlamento edita un libro que recolle as intervencións de Casares ”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 12 decembro 2017, p. 42.
Dá conta da presentación da monografía e reproduce palabras do presidente do
Parlamento de Galicia, nas que salienta que “a mentalidade aberta e o carácter
cosmopolita de Carlos Casares están sempre presentes e continúan sendo, decote, fonte
de inspiración para os que consideramos que, lonxe de “ensimismarse”, a cultura galega
ten vocación e potencial de universalidade” e que “a paixón pola nosa lingua e a obsesión
por superar absurdos complexos de inferioridade latexan permanentemente nas súas
intervencións desde a tribuna”. Cita os demais participantes no acto de presentación e
finaliza reproducindo novas palabras do presidente do Parlamento de Galicia nas que
apunta que Casares foi unha persoa “intensamente comprometida con Galicia e cos
galegos” e que as súas intervencións parlamentarias son “fonte inesgotable para todas as
persoas interesadas na historia contemporánea do país”.

Monteagudo, Henrique, Xosé Manuel Salgado e Dolores Vilavedra (eds.), Casares en
Compostela: Universidade e literatura. Día das Letras Galegas 2017, trascrición e
revisión editorial Alba María Rodríguez, Santiago de Compostela: Universidade de
Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2017, 195 pp.
(ISBN: 978-84-16954-23-0). 
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Volume colectivo estruturado en tres grandes bloques, asinados respectivamente por cada
un dos editores. Despois da introdución xustificativa do sentido da edición por parte dos
profesores da Universidade de Santiago de Compostela encargados da edición, Henrique
Monteagudo, no primeiro bloque, “Carlos Casares, universitario e investigador: tres
momentos”, dá conta dos estudos universitarios do escritor na Universidade de Santiago
de Compostela, da súa descuberta do galeguismo, dos axitados anos estudantís dos anos
sesenta e das primeiras incursións do escritor no campo da creación literaria; aspectos que
complementa con fotografías ilustrativas do momento histórico e cultural. A seguir,
Dolores Vilavedra, no segundo bloque intitulado “Carlos Casares, escritos sobre literatura
galega”, reproduce unha selección de distintas conferencias, moitas de difícil acceso e
que achegan a faceta de Casares como conferenciante, divulgador da cultura galega,
profesor e investigador, ameno e didáctico conversador. O último bloque, “Dúas prosas
ficcionais esquecidas de Carlos Casares”, corre a cargo de Xosé Manuel Salgado, quen
achega textos esquecidos do escritor por estaren editados en publicacións de difícil
acceso, segundo se explica, caso dos relatos “A banda de Don Pedro Patita sobre a música
popular” e os “Seis Retratos sobre a vida estudantil e a cidade compostelá”.

Referencias varias:
- K. V., “A USC recorda o seu compromiso coa lingua e a etapa universitaria”, El Correo
Gallego, “Primer plano”, 17 maio 2017, p. 9.
Encomeza referindo que no acto de conmemoración do Día das Letras Galegas celebrado
na Universidade de Santiago de Compostela os eixos principais foron “a dinamización da
lingua galega e o seu compromiso cultural e co movemento estudantil e antifranquista”.
Indica que Henrique Monteagudo destacou, na súa conferencia, “a etapa do escritor como
alumno e investigador da institución académica” e o protagonismo de Casares en tres
“fitos” para a USC: “a celebración do primeiro acto solemne das Letras Galegas no 63 na
universidade, a creación da Fundación Penzol e o impulso da revista Grial”. Dá conta da
presentación deste monográfico e reproduce verbas do reitor sobre Casares.

- M. García, “Casares resoa a través de múltiples voces”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2017,
p. L10.
Dá conta das diferentes actividades que tiveron lugar en Santiago de Compostela e
arredores para festexar o Día das Letras Galegas. O Concello de Santiago realizou un acto
institucional na praza de Carlos Casares. A veciñanza do barrio encargouse de ler os textos
do autor homenaxeado e a Banda Municipal deu un concerto. A Universidade organizou
un acto literario no Salón Nobre do Colexio de Fonseca onde se presentou Casares en
Compostela, seguido dunha conferencia do profesor Henrique Monteagudo e unha lectura
de Seis retratos. Comenta tamén as actividades que tiveron lugar en Teo, Ames e Brión.

Pacheco Vázquez, Mercedes (ed. lit.), Carlos Casares e a Casa dos Poetas, pról. editora,
Ourense: Deputación Provincial de Ourense, 2017, 132 pp. (ISBN: 978-84-946716-6-1).
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Escolma de doce autores ourensáns que recibiron o premio “Celanova, Casa dos Poetas”
e que foi distribuída entre os centros escolares ourensáns para celebrar o Día das Letras
Galegas de 2017 co gallo da celebración da 4.ª Semana Escolar das Letras Galegas.
Comeza coa reprodución do himno de Ourense, titulado “Ourense no solpor”, obra de
Manuel de Dios e a seguir reprodúcese o texto, a modo de prólogo, “As musas de
Baltavales chegaron á Casa dos Poetas”, de Mercedes Pacheco, no que describe os
vencellos das persoas premiadas co premio “Celanova, Casa dos Poetas” con Ourense.
De cada ourensán aparece unha pequena achega biobibliográfica xunto cunha escolma de
textos centrados na súa produción cultural. As figuras ourensáns que aparecen nesta
escolma son: Carlos Casares (Ourense, 1941-Nigrán, 2002), Alfredo Cid Rumbao
(Allariz-Ourense, 1912-Ourense, 2000), Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938),
Xaquín Lorenzo Fernández, “Xocas” (Ourense, 1907-Lobeira-Ourense, 1989), Carlos
Velo (Cartelle-Ourense, 1912- México, 1988); Jose Ángel Valente (Ourense, 1929Xenebra, 2000); Xaime Quessada (Ourense, 1937-2007); Antón Tovar (Rairiz de VeigaOurense, 1921-Ourense, 2004); Acisclo Manzano (Ourense, 1940); Virxilio Fernández
(Ourense, 1925-2011); Alfonso Sobrado Palomares (Calvos de Randín-Ourense, 1935) e
mais Manuel Gallego Joreto (O Carballiño-Ourense, 1936). Péchase este volume cos
“Criterios de edición” e mais co “Índice”.

Referencias varias:
- L. Rey, “La Semana Escolar reúne a 8.700 alumnos y 370 docentes”, La Región,
“Ourense”, “Día das Letras”, 10 maio 2017, p. 15.
Informa da celebración da cuarta edición da Semana Escolar das Letras Galegas, na quen
participaron sesenta e oito centros de educación secundaria, trescentos setenta e dous
docentes e oito mil setecentos setenta e sete alumnos. Tamén da conta da publicación por
parte da deputación de Ourense da publicación do manual Carlos Casares e a casa dos
poetas.

Riveiro Coello, Antón, Carlos Casares. O neno que quería xogar co mundo, edición
conmemorativa no Día das Letras Galegas 2017, A Coruña: La Voz de Galicia, serie
Biblioteca gallega, col. Letras Galegas, 2017, 100 pp. (ISBN: 978-84-9757-313-9).
Semblanza biobliográfíca de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941-VigoPontevedra, 2002) realizada por un dos seus amigos e continuadores na narrativa
galega, Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia-Ourense, 1964). Fai un sucinto repaso
pola vida e obra de Casares, artellada nos seguintes aspectos e apartados: “un neno
na familia”, “as paisaxe na infancia”, “un rapaz no Seminario”, “o nacemento dun
escritor”, “Ourense”, “Compostela”, “Kristina Berg e a luz de Suecia”, “No
Morrazo. Ordenando o futuro”, “O Parlamento e as conversas”, “Galaxia”, “Os
noventa, o home público” e “O solpor do verán”. Péchase cos “Agradecementos” (p.
[101]). Na lapela da cuberta ofrécese unha sintética loanza de Casares e na lapela da
contracuberta a relación de títulos publicados na colección “Letras Galegas”.
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Vázquez-Monxardín, Afonso (idea e coord.). Homenaxe a unha amizade. Ourense,
Carlos Casares. O divino roteiro. Marcos Valcárcel, presentación do coordinador,
epílogo Kristina Berg, capa Antón Pulido, editor Bieito Ledo, maquetación María
Torre Sarmiento, Vigo: Ir Indo, col. Crónica, n.º 7, 15 decembro 2017, 115 pp. (ISBN:
978-8-47-680733-0).
Escolma de textos complementarios sobre Ourense da autoría de Carlos Casares
[Mouriño] (Ourense, 1941-Vigo-Pontevedra, 2002) e de Marcos Valcárcel (Ourense,
1958-2010), ideada e coordinada por Afonso Vázquez-Monxardín (Ourense, 1960)
coa finalidade de homenaxear a amizade entre ambos os autores ourensáns. Ábrese
coa “Presentación” do coordinador na que explica a idea da escolma e detalla a orixe
e contido dos catro textos reproducidos. A seguir, reprodúcense os textos: “Isto non
pode ser unha despedida”, de Marcos Valcárcel, escrito con motivo do falecemento
de Casares e publicado en La Región ao día seguinte, o 10 de marzo de 2002; e
“Ourense”, de Carlos Casares, publicado por vez primeira na guía literaria Ourense
de auga e pedra (Ir Indo, 1995), con fotografías de Manuel Sendón, e no que Casares
ofrece unha síntese de “os momentos da cidade” dende a orixe e o devir histórico de
Ourense, resalta “o Ourense dos escritores” e dos “personaxes curiosos”, “os xogos”,
“os primeiros sucesos tristes”, “uns mozos escépticos”, “as tertulias”, “unha cidade
na literatura”, “o berce do galeguismo” e “Dedalus en Ourense”. O terceiro dos
textos é “Limiar” de Casares para A cidade da xeración Nós (Marcos Valcárcel, Aula
de Cultura de Caixa Galicia en Ourense, 1995) e o cuarto e último, “O divino
roteiro”, de Marcos Valcárcel, que pronunciara, a modo de pregón, no acto
inaugural da Feira do Libro en Ourense o 30 de maio de 2007 e que vira a luz por
vez primeira no suplemento “Revista das Letras” do xornal Galicia Hoxe o 21 de
xuño de 2007. A selección péchase co “Epílogo” da presidenta da Fundación Carlos
Casares e viúva súa, Kristina Berg, que ela pronunciara na homenaxe in memoriam
a Marcos Valcárcel celebrada o 7 de decembro de 2010, dous días despois do seu
falecemento.

Referencias varias:
-Xesús Fraga, “Antón Riveiro Coello. ‘Carlos Casares podía escribir baixo calquera
circunstancia”, La Voz de Galicia, “Letras Galegas”, 15 maio 2017, p. 16.
Conversa co autor, quen coñecía persoalmente a Casares, na que apunta que trata de
recoñecer todo o mérito do autor homenaxeado por destacar como escritor, contador de
historias e figura pública.
- ECG, “Tres obras sobre Casares da Deputación de Ourense”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 22 decembro 2017, p. 42.
Nomea esta monografía e outras dúas últimas publicacións sobre Casares que viron a luz
co apoio da Deputación de Ourense e cita as personalidades participantes na presentación
das mesmas, a día de hoxe, no ourensán Centro Cultural Marcos Valcárcel.
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Villalaín, Damián, Carlos Casares. Vida e literatura, ilust. capa e retratos Evaristo
Pereira, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, n.º 260, de 11 anos en diante,
febreiro 2017, 103 pp. (ISBN: 978-84-9121-189-1).
Única biobliografía de Carlos Casares [Mouriño] (Ourense, 1941-Vigo-Pontevedra,
2002) dirixida ao lectorado infantil e xuvenil. Está escrita por un dos seus colaboradores
e amigos, Damián Villalaín (Vigo, 1958), quen a dedica “A miñas fillas Sol e Ana”.
Ábrese cunha “Nota previa” (p. 7) e artéllase en nove capítulos organizados en base a
unha orde cronolóxica por décadas e trazos claves na biobliografía de Casares: “I. 19411951. A infancia na Limia”, “II. 1952-1957. No Seminario de Ourense”, “III. 1957-1962.
A amizade con Vicente Risco”, “IV. 1962-1969. En Santiago. Ramón Piñeiro e o
galeguismo. O primeiro libro”, “V. 1969.1978. Kristina Berg e Suecia. A Transición”,
“VI. 1985-1996. Director de Galaxia. Os mortos daquel verán. Deus sentado nun sillón
azul”, “VIII. 1996-2002. Presidente do Consello da Cultura Galega. O sol do verán” e
“IX. Resumo: o escritor, a figura pública, a persoa”, que principia comentando que “a
noticia da morte de Casares, inesperada e prematura, conmocionou á sociedade galega”
(p. [91]) e no que sintetiza o “que significou” e “o que achegou Casares como escritor e
como figura pública” e marca “os trazos máis salientables da súa personalidade” (p. [91]).
Incide en que “Casares foi sobre todo un escritor” (p. [91]), en que “a súa columna diaria
en La Voz de Galicia conéctao diariamente con miles de persoas que, aínda sen coñecelo,
acaban por consideralo como unha especie de amigo feito de papel e tinta” (p. 95) e en
que “Casares era un home sumamente intelixente e próximo” (p. 95). Compleméntase
cunha “Cronoloxía” (pp. 97-100) e cunha relación das “Obras principais de Carlos
Casares” (pp. 101-102), dividida en Narrativa, Literatura infantil e Ensaio. Ademais das
coloristas e figurativas ilustracións de Casares da autoría de Evaristo Pereira, a
biobliografía reproduce fotografías a cor da Fundación Carlos Casares. Na lapela da capa
ofrécese unha sintética biobliografía de Damián Villalaín e na lapela da contracapa a
relación dos “últimos títulos” publicados na colección “Merlín” para a idade lectora “11
anos”.

Recensións:
- Vicente Araguas, “O primeiro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 978/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 978, “máis Libros”, 9
abril 2017. p. 32.
Dá conta da boa aceptación literaria que esta biografía poderá ter no mercado. Considera
a narrativa de Casares como unha posíbel exportación a outras literaturas que con esta
nova biografía pode achegarse fielmente a un público escolar. Destaca positivamente que
a biografía non caia nunha temática haxiográfica e a honestidade do traballo de
investigación por citar a fontes como Tucho Calvo e Ramón Loureiro. Bota en falta a
presenza de material lírico de Casares.
- María Navarro, “Dende a cercanía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 628, “Libros”,
25 maio 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 580, “Letras galegas”, 27 maio 2017, p.
10.
Destaca que nesta biografía se trata de forma desenfadada e cunha linguaxe sinxela a vida
do autor para que sexa máis atractiva para un público novo. Incide en que nela se destacan
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momentos importantes da súa infancia pero tamén outras circunstancias que lle influíron
a nivel literario, caso dos encontros con Ramón Piñeiro e Vicente Risco ou a importancia
dos clásicos grecolatinos debido ao seu paso polo seminario de Ourense.
- Mar Fernández Vázquez, “Villalaín achega a vida e obra de Casares aos máis novos”,
El Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27
agosto 2017, p. 4.
Apunta que, por mor da homenaxe no Día das Letras Galegas 2017, un dos “amigos e
colaboradores máis próximos na Editorial Galaxia” de Casares, decidiu “escribir un relato
literario” dirixido en primeiro termo para o lectorado de máis de once anos sobre a
“polifacética figura de Casares”. Resalta a “subdivisión proposta por Villalaín” e que no
parágrafo final (p. 20) do capítulo un, “1941-1951. A infancia na Limia”, sintetice as
“claves vitais de Casares que tamén definen as facetas que desenvolveu a prol da cultura
galega”. Enumera, entre outros aspectos de Carlos Casares. Vida e literatura, “o uso
reiterado de conectores que permiten enfiar e avanzar na lectura comprensiva; a aceptada
división en capítulos intitulados segundo datas cronolóxicas, lugares, personaxes e obras
destacados no percorrido vital casariano”, a existencia dun capítulo final, o IX, que
condensa o polifacetismo de Casares (escritor, figura e persoa)” e “a inserción de dous
apéndices moi clarificadores (unha cronoloxía e unha listaxe das obras máis
recoñecidas)”. Recoñece, ademais, “os coloristas e expresivos retratos da autoría de
Evaristo Pedreira que presentan a Casares como unha persoa tolerante, próxima, divertida
e soñadora” e o material complementario: as fotografías cedidas pola Fundación Carlos
Casares e a “Nota previa” inicial, que contén as referencias bibliográficas citadas.
Referencias varias:
- C. G., “Normalización Lingüística pecha as actividades nos colexios cunha charla e un
roteiro”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 19 xullo 2017, p. 8.
Comenta que a semana organizada en Pontevedra remata coa presenza do autor
presentando o libro ante un grupo de 5º e 6º curso de Educación Primaria do CEIP San
Benito de Lérez e cun roteiro polo centro histórico de trinta escolares de 4º, 5º e 61 de
Educación Infantil de EEI do Con (Moaña).

VV. AA., As estrelas máis estrelas de todas as estrelas, ilust. alumnado do IES Carlos
Casares de Vigo, Santiago de Compostela/ Vigo: Ediciones Bolanda/ IES Carlos Casares,
2017, [38] pp. (ISBN: 978-84-617-9640-3). 
Lara Pampillón Ubeira, baixo a supervisión de Beatriz Martínez Cordeiro, é a autora deste
relato, “en lembranza de Carlos Casares Mouriño, fonte de inspiración desta historia”. A
partir da premisa de que as estrelas son todas iguais, un narrador en primeira persoa
encárgase de expor as razóns polas que el discrepa desa idea. Así, a estrela máis brillante
da Osa Maior é de cor azulada e ten as ás e a crista azul escura semellante a unha galiña
azul; Casiopea está formada por cinco raras estrelas de cor laranxa; Clío, da constelación
de Xémini, pensa que pode ser quen cambie a historia; a constelación de Acuario é unha
ilustrísima estrela e vela é como estar sentado na mellor butaca do cine Auriense; RinCrispín danzan nunha estrela de Cáncer; Toribio é a estrela máis luminosa da Cruz do Sur
e a máis enxeñosa do firmamento; Lolo anda en bicicleta na estrela central de Escorpión;
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“un homiño pequeno en estatura, pero xigante en cultura” aparece na Osa Menor sentado
nun gran sillón azul; un polbo xigante é a figura principal da constelación de Pisces e dúas
estrelas namoradas van da man na procura do sol do verán na constelación de Tauro.
Como sinala o narrador ao final do relato, a “Galaxia Casares dá voltas e voltas ao noso
arredor”. O relato compleméntase cunha “Guía de lectura” na que se explica como nace
a historia; a razón das citas coas que se abre e pecha o volume; unha breve explicación
dos libros de Casares cos que a obra intertextualiza e o legado deste autor. As ilustracións
figurativas, feitas por alumnado do IES Carlos Casares de Vigo (Antía Varela Hemelo,
Lois Pérez Gándara, Lara Pampillón Ubeira, Ian Graziano Carballeira, Irene Lorenzo
Hermida, Adrián Molares Comesaña), son imaxes figurativas en tons azuis que amosan
unha gran imaxinación nas composicións.
Referencias varias:
- María Abascal, “Un libro, escrito e ilustrado por estudantes, lembra a figura de Carlos
Casares”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 abril 2017, p. 36.
Comenta o libro que elaborou o alumnado do IES Carlos Casares de Vigo en memoria do
autor baixo o título As estrelas máis estrelas de todas as estrelas, inspirado na súa obra.
O libro está editado por Bolanda.
- O. Méndez, “Reinterpretar el legado de Carlos Casares”, Faro de Vigo, “Vigo”, 28 abril
2017, p. 11.
Comenta o proxecto que sacou adiante o estudantado de terceiro da ESO do IES Carlos
Casares que vén de publicar o libro As estrelas máis estrelas de todas as estrelas, na
editorial Bolanda coa axuda da Xunta de Galicia, inspirada no autor homenaxeado este
ano no Día das Letras Galegas. O libro, ilustrado e estampado polo propio estudantado,
presentarase na Casa do Libro de Vigo e o 15 de maio o mesmo alumnado realizará un
paseo literario para coñecer os espazos vigueses que rodearon a vida do escritor.
- Ana Baena, “Todo o instituto volcado co Día das Letras”, Atlántico Diario, “Vigo”, 9
maio 2017, p. 5.
Dá conta dos diferentes proxectos proxectos que se desenvolveron no IES Carlos Casares
debido a dedicárselle o Día das Letras Galegas ao escritor que leva o nome do centro. En
primeiro lugar, sinálase a exposición organizada polo estudantado de primeiro e segundo
de bacharelato, premiado pola Xunta e que se moveu por diferentes centros de Galicia.
En segundo lugar, a publicación da novela As estrelas máis estrelas de todas as estrelas
escrita e ilustrada por estudantado de terceiro da ESO xunto coa elaboración de dous
roteiros literarios arredor da vida de Casares: un en Santiago de Compostela e outro en
Vigo. Ademais, este mesmo grupo está implicado na produción dun documental sobre a
vertente profesional e familiar do escritor que xirará arredor de 17 entrevistas. Xa por
último, as docentes do centro Beatriz Martínez e Almudena Lacomba idearon o xogo “O
xogo de Leoncio” baseado en A galiña azul, unha imitación do xogo da oca para ensinar
dunha maneira interactiva que están a presentar por diferentes centros escolares en
formato de contacontos.
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IV. 3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Alonso, Ana Luna, “A proxección internacional da obra de Carlos Casares”, RAIGAME,
nº 40, 2017, pp. 114-121.
Exponse unha panorámica sobre o interese de Carlos Casares pola tradución literaria en
Galicia, salientando a elaboración dende o Consello da Cultura Galega do Catálogo da
literatura galega traducida a outros idiomas para despois pasar a falar do papel da
literatura estranxeira traducida ao galego grazas a Carlos Casares, mencionando a
tradución en 1972 d’O Principiño, de Antoine de Saint-Exupéry e outros títulos infantís.
Preséntase un breve resumo da obra de Carlos Casares traducida ao castelán e presente
en diferentes antoloxías ou publicacións independentes así como a outras linguas
estranxeiras. Saliéntase o caso de Vento ferido, presentándoo como un dos textos de
Casares máis traducidos.

Álvarez Pousa, Luís, “Con Carlos naquel Ourense de película”, Tempos Novos, n.º 240,
ProTexta, “cultura”, maio 2017, pp. 70-75.
Faise un percorrido polo contexto económico, social, político e cultural en relación á vida
de Carlos Casares en Ourense na década dos sesenta e dos setenta. No tocante á literatura
galega, sinálase a relación do autor con outras figuras da literatura galega coma Ramón
Otero Pedrayo, Xaquín Lourenzo ou Xesús Ferro Couselo. Tamén se mencionan os
escritores Antón Tovar, Vicente Risco, Xosé Luís López Cid ou Eduardo Blanco Amor en
relación cos eventos culturais da cidade. Infórmase da contribución de Casares ao
proxecto incumprido dun documental sobre a figura de Otero Pedrayo a partir da obra
Arredor de si e da súa vinculación con Blanco Amor e a experiencia da adaptación ao
cine d’A Esmorga.

______, “Carlos Casares, unha obra e un estilo”, Tempos Novos, n.º 240, ProTexta,
“cultura”, maio 2017, pp. 66-69.
Achégase un percorrido pola traxectoria vital, social, política e cultural de Carlos Casares,
referíndose á entrega por parte do autor da versión definitiva da súa derradeira obra, O
sol do verán, antes de morrer. Apúntase a vinculación con Francisco Fernández del Riego
ou Manuel Rivas en relación ao seu pasamento, con Ramón Piñeiro a propósito do seu
pensamento político e tamén con Arcadio López- Casanova. Alúdese ás súas obras Vento
ferido; Cambio en tres; A galiña azul; As laranxas máis laranxas de todas as laranxas;
Xoguetes para un tempo prohibido; Os escuros soños de Clío, da que se menciona que
constitúe un compendio de relatos con pouso histórico e humorístico; Ilustrísima, da que
se destaca o carácter cómico e tráxico da historia e máis a influencia de Vento ferido; Os
mortos daquel verán, da que se resalta que pivota arredor da Guerra Civil; Deus sentado
nun sillón azul, da que se di que se basea na historia dun fascista de cariz intelectual e
burgués; O sol daquel verán, da que se informa que versa sobre o amor tráxico; Un país
de palabras, da que se di que inclúe relatos sobre as figuras de Vicente Risco, Ramón
Piñeiro, Cunqueiro ou Torga; e as biografías sobre Otero Pedrayo e Vicente Risco.
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Arias Chachero, Patricia, “Homenaxe aberta a Carlos Casares”, Grial. Revista Galega
de Cultura, n.º 214, abril, maio, xuño 2017, p. 71.
Comenta que a novela A ferida do vento (Galaxia, 2016), de Antón Riveiro Coello, está
ambientada nos anos 70 e protagonizada por un rapaz de 15 anos. Indícase que contén un
mundo case fantástico que non só rompe coa realidade, senón que a enriquece. Salienta a
boa construción da novela así como o uso do afecto e o humor en relación ás personaxes.

_____, “Carlos Casares biógrafo. Algunhas achegas”, RAIGAME, n.º 40, 2017, pp. 5061.
Preséntase a faceta divulgativa de Carlos Casares a través da súa carreira, comezando cos
artigos que escribía para a revista Grial sobre figuras ilustres da cultura galega. Tras isto,
fálase da colección “Conciencia de Galicia”, inaugurada en Galaxia en 1980, e na que se
publicaban manuais sobre figuras da cultura galega como Manuel Curros, Vicente Risco,
Ramón Otero Pedrayo e outros. Tamén se salientan as publicacións que fai durante varios
ano co gallo das Día das Letras Galegas e por encargo da Real Academia Galega sobre
Francisca Herrera Garrido, Ramón Otero Pedrayo e Ánxel Fole.

Baamonde, Antón, “Un pouco tirando a bruto”, Tempos Novos, n.º 237, ProTexta, “o café
na trincheira”, febreiro 2017, pp. 38-39.
Achégase un percorrido pola biografía de Carlos Casares, destacando a influencia de
autores ingleses e franceses na súa obra así coma o movemento neorrealista. Faise fincapé
na pegada que a violencia deixou na súa produción a raíz das súas vivencias ao abeiro da
posguerra franquista. Vincúlase a súa obra coa novela A esmorga, de Eduardo Blanco
Amor, e coa poesía de Bieito Iglesias. Apúntase a relación de Carlos Casares con outros
persoeiros da literatura galega coma Vicente Risco, Alfonso D. Castelao ou Ramón
Piñeiro. Alúdese ás súas novelas Xoguetes para un tempo prohibido e Os escuros soños
de Clío, destacando a temática baseada na crítica eclesiástica, o cariz cómico e a
influencia da obra de Cunqueiro que presenta esta última. Por último, tamén se fai
referencia ás novelas Os mortos daquel verán, que versa sobre a Guerra Civil, e Deus
sentado nun sillón azul, que supón unha crítica ao adoutrinamento dos eruditos.

_____, “Divagacións estivais”, Tempos Novos, n.º 243, ProTexta, “en foco”, agosto 2017,
pp. 28-29.
A propósito dunha reflexión sobre humor, alude á súa relación persoal con Carlos Casares
e Anxo Quintela.

Bernárdez Vilar, Xoán, “Especial Letras Galegas, 2017”, Escrucillada. Revista Galega
de Pensamento Cristián, n.º 203, maio-xuño 2017, p. 76-87.
Explícase o por que da escolla para a primeira celebración do Día das Letras Galegas, o
17 de maio de 1963, por ser a data na que Rosalía da Castro, autora á que se lle dedicou
a conmemoración aquel primeiro ano, asinara a dedicatoria dunha copia de Cantares
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Gallegos para Fernán Caballero. Apúntase que no eido do ano de Carlos Casares se
publicaron os libros Casares, un contador de Historias e Os mundos de Carlos Casares,
así como unha tradución ao inglés da obra de Casares Ilustrísima e a reimpresión do libro
infantil A galiña azul.

Carro, Xavier, “Unha luciña na escuridade: radiografía espiritual de Carlos Casares”,
Escrucillada. Revista Galega de Pensamento Cristián, n.º 202, marzo-abril 2017, pp. 3552.
Co gallo do Día das Letras Galegas, reflexiónase sobre as raíces cristiás nas que se
asentaban as ideas humanísticas de Carlos Casares. Exponse a etapa de creación intensa
de Casares que pasa despois de publicar a novela Vento Ferido. Saliéntase os artigos cos
que colaboraba co xornal La Región como mostra do seu pensamento e ética cristiás así
como dunha conciencia social que deriva deles.

Castro, Xavier, “José María Fonseca Moretón: Adegueiro por amor á terra”, Tempos
Novos, n.º 243, ProTexta, “entrevista” “en foco”, agosto 2017, pp. 40-45.
No contexto dunha entrevista ao adegueiro José María Fonseca Moretón, alúdese a
Manuel María e a Carlos Casares.

Cid, Alba, “Paspallís pío pío pían: Xan da Coba acazapado na obra infantil de Casares”,
RAIGAME, n.º 40, 2017, pp. 6-9.
Ofrécese un breve ensaio sobre a obra infantil de Carlos Casares. Saliéntase o carácter
vangardista de Casares a través de actualizacións domésticas da cornucopia grega n’As
laranxas máis laranxas de tódalas laranxas e o uso de recursos temáticos e literarios non
demasiado usuais na literatura galega infantil e xuvenil do momento. Tamén se salienta a
conexión de Casares co natural do mundo a través de animais como a tartaruga, o papapío
ou cans que falan para achegar a natureza ás crianzas.

Dasilva, Xosé Manuel, “Carlos Casares espreitado pola censura”, Grial. Revista Galega
de Cultura, n.º 214, abril, maio, xuño 2017, pp. 128-135.
Achégase á relación entre a obra de Carlos Casares e a censura durante os anos de
franquismo en España. Indícanse que as obras máis conflitivas coa censura foron Vento
ferido (1967), Cambio en tres (1969) e Xoguetes para un tempo prohibido (1975). No
caso de Vento ferido explícase a eliminación parcial dalgúns fragmentos así como a
corrección de erros gramaticais e castelanismos como principais problemas para a
publicación. Da mesma maneira, poucas correccións finais mais si a eliminación de varias
páxinas houbo que levar a cabo nas novelas Cambio en tres e Xoguetes para un tempo
prohibido. Saliéntase a fortuna de Casares para poder publicar os seus libros sen maior
problema coa censura do tempo.
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Fernández, Miguel Anxo, “Carlos Casares e o cine”, RAIGAME, nº 40, 2017, pp. 134137.
Ofrécese unha reflexión sobre Carlos Casares e a súa relación co cinema. Saliéntase a
novela Ilustrísima (1980) como texto da literatura galega que deu protagonismo ao cine
por primeira vez. Ademais coméntase sobre a estreita relación de Casares como
espectador de cine en Galicia así como certo activismo cinematográfico a través das súas
columnas en La Voz de Galicia e a participación en xornadas especializadas.

Forcadela, Manuel, “Xoguetes de amor e morte”, Tempos Novos, n.º 240, ProTexta,
“cultura”, maio 2017, pp. 80-81.
Faise unha aproximación á obra poética de Carlos Casares, sinalando que as dúas
características fundamentais da súa poesía son a pegada autobiográfica e a consecución
do pracer do lector, apuntando a deriva realista que ambas as dúas implican. Alúdese á
influencia de Álvaro Cunqueiro no carácter fantástico que presenta a súa obra Os escuros
soños de Clío. Ponse en relación a produción de Casares coa de outros autores da literatura
galega coma Gonsar, Queizán e Méndez Ferrín. Achégase unha análise das obras
Xoguetes para un tempo prohibido e O sol do verán destacando o compoñente
autobiográfico de ambas as dúas. Con respecto a Xoguetes para un tempo prohibido,
indícase que combina novela de aprendizaxe e de educación e afonda na transformación
do protagonista. Anótase a división da obra en dous tempos, o correspondente á nenez
por unha banda e á mocidade universitaria pola outra. Ademais, resáltanse os cambios da
perspectiva narrativa. No tocante a O sol do verán, sinálase que Anxo Tarrío apuntou que
a temática da novela xira arredor da intuición da morte. Ademais, dáse conta das
características que comparte o protagonista da obra co propio Casares, incluíndo a
situación da obra en Xinzo de Limia. Preséntase coma unha autobiografía ficcional, de
educación, de misterio e de pouso afectivo e tráxico. Por último, sinálase a influencia da
traxedia clásica, do amor cortés e dos libros de cabalerías nesta obra, así como o influxo
sobre ela de Xoguetes para un tempo prohibido.

Freixanes, Víctor F., “Lingua, patrimonio, lembranza do escritor amigo”, Grial. Revista
Galega de Cultura, n.º 216, “Carta do editor”, outubro, novembro e decembro 2017, pp.
5-7.
Achégase unha panorámica sobre os contidos do novo número da revista Grial. No
tocante á literatura galega, menciónase que Carlos Casares foi homenaxeado polo Día das
Letras Galegas do ano 2017 e que ocupou o cargo de director da revista Grial dende 1989
até o 2002. Faise un resumo daqueles estudos incluídos na revista que constitúen unha
aproximación á traxectoria vital, cultural, literaria e política de Carlos Casares.

Galanes, Iolanda, “Autotraductor, proxección do país de palabras”, Tempos Novos, n.º
240, ProTexta, “cultura”, maio 2017, pp. 86-87.
Recóllese o labor de tradución desenvolvido por Carlos Casares. No tocante á literatura
galega, alúdese á súa obra traducida ao francés Monseigneur ou l’affaire du
cinématographe (2014) e á existencia de traducións de Vento ferido feitas polo propio
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Casares aínda sen editar. Menciónase a tradución ao español das obras Ilustrísima, a cargo
de Basilio Losada; Os escuros soños de Clío, a cargo de Rábade Paredes e a autotradución
d’Os mortos daquel verán ao español. Por último, recóllense as características da versión
castelá d’Os mortos daquel verán no que atinxe aos nomes de persoa e de lugar.

Garrido, Gustavo Adolfo, “Ramón Loureiro e Tucho Calvo. Conversa sobre a conversa”,
RAIGAME, n.º 40, 2017, pp. 62-69.
Entrevista a tres voces cos xornalistas e escritores Ramón Loureiro e Tucho Calvo, debido
á proximidade destes con Carlos Casares durante os anos de actividade literaria do escritor
ourensán. Durante a entrevista fálase sobre a entrevista e a biografía como xéneros
literarios, e do tratamento que Casares facía destes formatos. Saliéntanse as publicacións
de Casares en La Voz de Galicia e Grial como textos onde deixaba fluír temáticas que
noutros máis literarios non sería capaz de facelo. Saliéntase tamén a publicación do libro
Conversas con Ánxel Fole, onde Casares recollía críticas e comentarios de Fole sen
ningún tipo de censura, como un libro de innovación no panorama galego da época.

Gozález Tosar, Luis, “Carlos Casares e a súa obra. Unha entrevista recuperada”,
RAIGAME, n.º 40, 2017, pp. 100-113.
Entrevista con Carlos Casares na que se vai reflexionando sobre a súa obra. Coméntase
sobre a relación de Casares con artistas contemporáneos como Vicente Risco, Xaime
Quesada ou Virxilio; e do paso do autor pola cidade de Ourense e por Santiago de
Compostela até chegar á publicación do seu primeiro libro, Vento ferido. Reflexiónase
sobre a experimentación na literatura galega da época a través de obras como Memorias
de Tains, de Mourullo; Coa orella no buraco, de María Xosé Queizán; e Arrabaldo do
Norte, de X. L. Méndez Ferrín. Transítase despois por Xoguetes para un tempo prohibido,
Os escuros soños de Clío e llustrísima como puntos de inflexión na súa obra e no seu
estilo. Remátase falando da última obra publicada de Casares, Os mortos daquel verán,
salientando o humor e a ironía deste título así como a linguaxe utilizada nel.

Gurriarán, Ricardo, “Carlos Casares. Anos de formación (1941-1969) Do frío da Limia
á calor de Ramón Piñeiro”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 213, xaneiro, febreiro,
marzo 2017, pp. 13-23.
Primeiro capítulo da serie biográfica que se realiza a través de varios número da revista
Grial durante o 2017 no que se presentan os anos de formación de Carlos Casares até
chegar a traballar man a man con Ramón Piñeiro. Indícase que existe unha falta de
documentación e fontes primarias sobre esta etapa, polo que hai baleiros importantes na
biografía xeral do autor. Saliéntanse como momentos importantes na súa vida a
conmemoración de Cantares Gallegos en 1963, onde coincidiu con grandes escritores da
época como Ricardo Carballo Calero, así como a publicación de diversas entrevistas e o
premio das festas Minervais da Universidade de Santiago de Compostela, augurando un
gran futuro para Casares como escritor e promotor da cultura en galego. Remátase este
primeiro capítulo antes da publicación do seu primeiro libro, a colección de relatos Vento
ferido (1967).
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______, “Carlos Casares. II. da mesa de braseito á máquina de escribir: un autor en busca
de personaxe”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 214, abril, maio, xuño, 2017, pp.
101-111.
No segundo capítulo da serie programada sobre Carlos Casares en Grial, abórdase o
período no que o autor vive en Xinzo, a súa relación epistolar con Ramón Piñeiro, as
visitas que recibe alí e tamén as actividades que realiza na comarca, así como a evolución
ideolóxica e política que lle ocorre. Nas cartas a Piñero indícanse as fortes referencias
literarias que as inspiraban, como O crepúsculo e as formigas, de X. L. Méndez Ferrín,
que guiaba tamén dalgunha maneira o seu pensamento político. Remátase este capítulo
incluíndo máis correspondencia case íntegra entre os dous escritores, indicando que nesta
condución epistolar de Piñeiro aparece de maneira cada vez máis incisivamente un
distanciamento de Casares co marxismo.

López Sández, María, “Textura descritiva e espazos literarios na produción narrativa de
Carlos Casares”, RAIGAME, n.º 40, 2017, pp. 26-37.
Preséntase unha análise da obra de Carlos Casares a través de conceptos da descrición
espacial. Empézase falando da cidade de Ourense e da importancia desta na narrativa de
Casares. Fálase dos libros Ilustrísima (1980) e O sol do verán (2002) como exemplos da
maneira na que se emprega a descrición homérica, é dicir, a descrición dos lugares
fusionados co recorrido dos protagonistas e focalizados nel. Saliéntase a forte presenza
dos espazos da violencia e os espazos da felicidade nas historias de Casares en Xoguetes
para un tempo prohibido (1975) e outras novelas do autor ourensán. Conclúese que a
descrición ocupa un lugar esencial na narrativa de Carlos Casares e que está ligada dun
xeito profundo á poética do escritor. Destácase a minuciosidade do detalle como función
ambiental para as historias e o uso do espazo para a correcta caracterización das
personaxes.

López Silva, Inma, “Aquel que construíu algún dos meus soños”, Tempos Novos, n.º 240,
ProTexta, “cultura”, maio 2017, pp. 88-89.
Recoñécese a influencia de Carlos Casares na traxectoria literaria de Inma López Silva e
apúntase o labor de Casares na creación da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
onde López Silva imparte clases de teatro. Faise referencia a que a obra desta autora Neve
en abril foi galardoada co Premio Rúa Nova coa participación de Casares na homenaxe.
Dáse conta das recomendacións de Casares dirixidas á escritora a propósito da
composición das súas futuras obras. Alúdese tamén á escrita de Castelao e á intervención
editorial do autor para a publicación da obra de relatos Rosas, corvos e cancións, de López
Silva.

Mejía, Carmen, “Carlos Casares, o artesán da palabra”, RAIGAME, n.º 40, 2017, pp. 1625.
Realízase unha análise da traxectoria de Carlos Casares como editor e difusor da cultura
galega. Primeiro preséntase o álbum publicado en 1980 por Galaxia, Coas raíces na terra,
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no que Casares e o debuxante Siro presentaban a dezaoito figuras da cultura galega como
Ramón Otero Pedrayo, Rafael Dieste, Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, Ánxel
Fole, Luis Seoane, Celso Emilio Ferreiro e outros. Fálase tamén do libro Antoloxía da
novela curta (Galaxia, 1990), editado por Casares coa fin de comprometerse a explorar a
literatura galega dende distintas perspectivas. Neste sentido, explícase que a súa obra
narrativa tamén cumpre cos parámetros de buscar unha renovación formal e unha
pluralidade temática. Exemplifícase isto coas obras Vento ferido (1967), Xoguetes para
un tempo prohibido (1975), Os escuros soños de Clío (1979), Ilustrísima (1980), Deus
sentado nun sillón azul (1996) ou O sol do verán (2002), presentando a evolución literaria
do autor a través de toda a súa traxectoria.

Noia, Camiño, “Creación e rexeitamento de Cambio en tres”, Tempos Novos, n.º 240,
ProTexta, “cultura”, maio 2017, pp. 82-83.
Achégase unha análise da obra Cambio en tres, de Carlos Casares e alúdese á obra Vento
ferido (1967) e aos relatos anteriores a esta escritos polo autor. Faise referencia á súa
adscrición á Nova Narrativa Galega, xunto con María Xosé Queizán, nun artigo de X. L.
Méndez Ferrín. Apúntase a influencia na produción do autor das obras de Rodríguez
Mourullo e Méndez Ferrín e sinálase a temática dos relatos incluídos en Vento ferido,
destacando os afectos, o illamento, a violencia, o medo, a pegada autobiográfica e o marco
temporal da posguerra no que se insiren as historias. A nivel estilístico, resáltase o
emprego do monólogo interior, a combinación de presente e pasado e a presenza do
narratario en segunda persoa. Anótase a renovación formal que supuxo a súa obra Cambio
en tres e infórmase de que está baseada na vida dun mozo reprimido pola pobreza que
emigra e falece. Dáse conta da combinación nesta obra de dous tempos, o presente e o
pasado, e máis de dúas voces, un narrador testemuña en primeira persoa e outro
omnisciente en terceira persoa, que achegan a historia do mozo dende diferentes puntos
de vista. Saliéntase a perspectiva ideolóxica da historia e a inclusión de caligramas e
táboas de números e dáse conta dos problemas de recepción, acentuados pola crítica de
Ramón Piñeiro. Por último, alúdese á renuncia de Casares a pertencer á Nova Narrativa
Galega e á relevancia de Cambio en tres para comprender a evolución da súa obra.

Piñeiro Pais, Laura, “O nacemento dun escritor. Carlos Casares na década dos setenta”,
RAIGAME, n.º 40, 2017, pp. 38-49.
Relátanse os comezos de Carlos Casares na literatura despois de que abandonase o
Seminario de Ourense en 1957. Explícanse os premios literarios que gañou cando estaba
comezando a súa carreira, como o primeiro premio do Concurso Provincial de Contos de
Nadal de 1959, o terceiro premio das Festas Minervais de 1963 do Seminario de Estudos
Universitarios ou o segundo premio das mesmas Festas Minervais en 1966. Fálase da
publicación dunha escolma de poemas de Carlos Casares na revista Grial correspondente
a xullo, agosto e setembro de 1966, e da posterior publicación de Vento ferido (1967).
Durante todo o artigo menciónase a relación de Casares con outros autores da época como
Vicente Risco, Xohana Torres ou Ricardo Carvallo Calero. Faise un recorrido por todos
os relatos que compoñen Vento ferido, salientando as particularidades de cada un e a
innovación da colección completa. Tras este libro e o salto de Carlos Casares ao ollo
público, fálase da publicación dos contos que conforman A galiña azul, que tamén se
degrañan no artigo un por un. Finalmente, chégase á primeira novela do escritor, Cambio
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en tres, salientando a fusión de innovación e tradición e a aposta pola experimentación
formal que esta novela supuxo no panorama literario.

Porteiro, María Xosé e Xosé Antonio Perozo, “Que poden ler os rapaces de 15 ou 16
anos? Conversa con Carlos Casares (1980)”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 213,
xaneiro, febreiro, marzo 2017, pp. 70-75.
Recupérase unha entrevista con Carlos Casares que realizaron María Xosé Porteiro e
Xosé Antonio Perozo para a publicación Galicia, 1950-1980. Trinta anos de cultura,
conmemorativa do trinta aniversario da Editorial Galaxia. Nesta entrevista fálase da
narrativa galega da época, da militancia antifranquista de Casares e da relación con
Vicente Risco e Ramón Piñeiro en Compostela. Saliéntase a importancia que da Casares
ao impulso das traducións de e dende o galego e a necesidade de dotarse dunha literatura
infantil e xuvenil propia.

Sampedro, Pilar, “Carlos Casares cabalga no polbo xigante”, Barbantia. Anuario de
Estudos do Barbanza, nº 13, 2017, pp. 151-157.
Co gallo da conmemoración de Carlos Casares polo día das Letras Galegas de 2017,
achéganse datos sobre a biografía e a traxectoria cultural do autor salientando a súa
relación con outras figuras da literatura galega coma Ramón Piñeiro, Xosé Neira Vilas ou
Álvaro Cunqueiro. Faise un percorrido pola súa obra, salientando que lle foi outorgado o
Primeiro Premio do Concurso Nacional de Contos Infantís “O Facho” no ano 1968 coa
súa obra A galiña azul e que no ano 1973 gañou o Concurso Nacional de Teatro Infantil
coa obra As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Achégase unha análise temática
das obras Este é Toribio, Toribio contra o profesor Smith, Toribio e o contador de contos,
Toribio ten unha idea e Toribio revoluciona o tráfico, As laranxas máis laranxas de todas
as laranxas, A galiña azul, Lolo anda en bicicleta, O can Rin e o lobo Crispín, O galo
de Antioquía e Un polbo xigante. Faise referencia á primeira posta en escena d’As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas cunha adaptación que incluía tamén A galiña
azul e relaciónase coa peza de teatro infantil Aventuras e desventuras dunha espiña de
toxo chamada Berenguela, de Manuel María. Vincúlase a obra A ferida do vento, de Antón
Riveiro Coello co libro Vento ferido, de Carlos Casares e A lingua das bolboretas, de
Manolo Rivas coa saída ao prelo d’Un polbo xigante.

_______, “Casares e a literatura, tamén, para as persoas máis novas”, RAIGAME, n.º 40,
2017, pp. 86-93.
Coméntase a obra de literatura infantil e xuvenil de Carlos Casares e a figura deste como
editor, tradutor e escritor para os máis novos. Faise referencia ás traducións d’O
Principiño, de Antoine de Saint-Exupery e Os escaravellos voan á tardiña, de María
Gripe que Casares traduciu nos seus primeiros anos traballando en Galaxia. Despois
saliéntanse títulos da carreira literaria de Casares como A galiña azul, obra gañadora do
Primeiro Premio do Concurso Nacional de Contos Infantís O Facho en 1968 ou As
laranxas máis laranxas de tódalas laranxas, gañadora en 1973 do Concurso Nacional de
Teatro Infantil O Facho. Ademais fálase da creación da personaxe de Toribio, protagonista
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de cinco contos ilustrados, o libro Lolo anda en bicicleta, O can Rin e o lobo Crispín, O
galo de Antioquía ou Contos galegos pra nenos.

Siro, “Vivencias compartidas”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 216, “Con Carlos
Casares”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 117-127.
Ofrécese unha compilación de experiencias que teñen que ver coa traxectoria biográfica
do escritor Carlos Casares. No tocante á literatura galega, alúdese á obra Xoguetes para
un tempo prohibido e ao pouso real dos seus personaxes e menciónase que o escritor levou
a cabo unha tese arredor da figura de Manuel Curros Enríquez. Tamén se alude a outras
figuras da literatura galega coma Eduardo Blanco Amor, Ramón Otero Pedrayo,
Francisco Fernández del Riego, Domingo García-Sabell, Alfonso D. Castelao, Modesto
Hermida, Marcos Valcárcel, Ramón Piñeiro, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro ou
Xesús Alonso Montero e á súa relación con Casares. Faise fincapé na pegada satírica e
humorística da produción de Casares e apúntase que Ramón Piñeiro foi homenaxeado
polo Día das Letras Galegas en 2009.

Solleiros, Xoaquín, “Remata o ano Carlos Casares”, Grial. Revista Galega de Cultura,
n.º 216, “O rego da cultura”, outubro, novembro e decembro 2017, p. 11.
Co gallo da homenaxe a Carlos Casares polo Día das Letras Galegas de 2017, faise un
percorrido polas obras e actividades destinadas ao recoñecemento deste escritor. No
tocante á literatura galega, alúdese á saída ao prelo dun compendio de relatos do escritor
titulado O suicidio de Jonas Björklund e outras historias e tamén da obra A ledicia de ler.
Infórmase de que esta última constitúe a recompilación das críticas literarias realizadas
por Casares de 1975 a 1992. Tamén se alude á publicación dos ensaios do escritor sobre
literatura na obra O expreso da literatura e outros ensaios e da biografía Carlos Casares.
Un contador de historias. Destácase que as seguintes obras constitúen unha homenaxe ao
autor: A ferida do vento, de Antón Riveiro Coello; Casares en Compostela. Universidade
e literatura, que inclúe os traballos académicos do escritor; As estrelas máis estrelas de
todas as estrelas, a cargo do IES Casares de Vigo; Onde vai Carlos?, a cargo da
Deputación de Ourense; Vida e literatura, de Damián Villalaín; a tradución ao inglés de
Ilustrísima e as edicións ilustradas de dous textos de Santiago de Compostela. A cidade
do milagre e da obra Vigo: a man da xente. Tamén se dá conta de que a plataforma dixital
“Primavera das Letras” estivo centrada na figura de Carlos Casares.

Sumai, Anxos, “Samuel”, Tempos Novos, n.º 240, ProTexta, “felinas”, maio 2017, p. 90.
Co gallo dunha descrición sobre o gato de Carlos Casares, faise referencia á relación que
o escritor tiña coa mascota e á presenza deste animal na súa obra literaria. Alúdese á
amplitude de temas que abrangue a produción de Casares destacando os recordos, as
cavilacións, o común, o marabilloso ou os periplos. Tamén se menciona a obra de Álvaro
Cunqueiro e a súa relación coa escrita de Casares, a propósito dun ensaio sobre poesía no
que este último autor reflexiona sobre a comprensión da literatura como reflectir da
existencia.
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Vázquez Freire, Miguel, “Carlos Casares, a arte de contar”, Revista Galega de
Educación, n.º 67, 2017, p. 94-97.
Fai un recorrido polas obras infantís máis significativas de Carlos casares, presentando
primeiramente unha breve introdución biográfica ao seu traballo cultural e mencionando
as súas obras infantís máis popularmente coñecidas. Fala do conto A galiña azul (1968),
indicando que foi un premio promovido pola Asociación Cultural O Facho. Explica a
estrutura do libro en tres contos, un sobre a galiña azul, o segundo protagonizado por
Leoncio, un tolo benévolo ao que lle gusta dar discursos e crear inventos, e a tráxica
epopea dunha formiga coxa na súa loita por sobrevivir. Tamén fala do texto teatral A
laranxa máis laranxa de tódalas laranxas e do humor surrealista que contén. Explica que
aínda en 2014 o Centro Dramático Galego repuxo unha montaxe deste texto. Ofrece unha
visión xeral d’O can Rin e o lobo Crispín, salientando o humor propio dos contos
populares; fala de Toribio, o heroe infantil concibido por Casares en forma de saga
literaria; presenta Lolo anda en bicicleta, salientando o realismo do texto, para rematar
falando de dous relatos de corte máis de tradición oral, O galo de Antioquía e Un polbo
xigante.

Vega, Rexina, “Casares e Verines”, Tempos Novos, n.º 237, ProTexta, “todo é peixe”,
febreiro 2017, p. 13.
Alúdese ao labor editorial e de confluencia entre as literaturas ibéricas realizado polo
escritor Carlos Casares ao abeiro dos encontros culturais Verines. Faise referencia á falta
de repercusión da obra de Casares con respecto ao público lector en relación ao coñecida
que é a súa figura. Tamén se alude a Suso de Toro e ao seu abandono da escrita.
_____, “Soles”, Tempos Novos, n.º 241, ProTexta, “todo é peixe”, xuño 2017, p. 56.
Despois de aludir a Álvaro Cunqueiro, apúntase que as tres principais liñas da produción
literaria de Carlos Casares atinxen aos paradoxos do individuo fronte á colectividade, á
nenez como Edén e á figura feminina. A continuación, achégase unha análise da última
novela de Carlos Casares O sol do verán. Dise que está protagonizada por unha muller,
que ten como referente a figura clásica de Penélope. Reflexiónase sobre o pouso do
catolicismo na obra de Casares á hora de construír as personaxes femininas e apúntase
que nesta novela queda suavizada pola nostalxia. Saliéntase que nesta obra, á hora de
construír a figura feminina, o autor non consegue fuxir dos imperativos das diferenzas de
xénero.

Vilavedra, Dolores, “A singularidade literaria de Carlos Casares”, Grial. Revista Galega
de Cultura, n.º 213, xaneiro, febreiro, marzo 2017, pp. 46-53.
Recorrido pola obra literaria de Carlos Casares salientando as características específicas
das diferentes publicacións do escritor. Comezase presentando a Casares como un autor
que busca a súa propia voz aínda que non vive á marxe da evolución estética e ideolóxica
dos seus coetáneos e a Nova Narrativa na que se inclúe a súa obra. Indícase que Vento
ferido (1967) e o paso á novela con Cambio en tres (1969) presentan xa un xiro de
perspectiva en Casares e a literatura galega dos anos 60 no que se experimenta con
diferentes formas de contar e narrar. Explícase que en 1975 Casares gaña o Premio
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Galaxia con Xoguetes para un tempo prohibido, unha novela que segue o modelo xenérico
co Bildungsroman como forma de revisión crítica do pasado, e entendido mellor a carón
de obras coetáneas como Adiós María (1971,) de Xohana Torres; Xente ao lonxe (1972),
de Eduardo Blanco Amor; Dos anxos e dos mortos (1977), de Anxo R. Ballesteros ou A
nosa cinza (1980), de Xavier Alcalá. Tras esta novela, ábrese unha nova etapa de Carlos
Casares como autor consolidada nos anos 80 coa publicación d’Os escuros soños de Clío
(1979) e Ilustrísima (1980), como obras de transición nas que o autor procuraba o
divertimento e a creación dunha voz e un rexistro persoal. Da mesma maneira que as
anteriores obras de Casares, a autora do artigo establece unha lectura paralela con outros
textos posteriores como O triángulo inscrito na circunferencia (1981), de Víctor F.
Freixanes; Xa vai o Griffón no vento (1984), de Alfredo Conde; Os misterios de Monsieur
d’’Allier (1992), de Salvador García-Bodaño ou As sombras do Barroco (1994), de Xesús
Rábade Paredes. Da novela Ilustrísima establécese unha traxectoria en forma de triloxía
narrativa na que Casares proba diferentes técnicas que continúa con Os mortos daquel
verán (1987) e pecha con Deus sentado nun sillón azul (1996). Saliéntase finalmente o
carácter dogmático da obra xeral de Casares dende Vento ferido até a súbita morte do
escritor que deixa dúbidas sobre como evolucionaría a súa obra narrativa despois d’O sol
do verán (2002).

Villanueva, Malores, “Conversa con Bieito Iglesias”, RAIGAME, n.º 40, 2017, pp. 1115.
Entrevista ao escritor Bieito Iglesias na que repasan a figura de Carlos Casares como
editor a través da obra de Iglesias. Conta que novelas como Miss Ourense e A noite das
cabras do aire, de Bieito Iglesias foron encargos directos de Casares e que este traballou
os textos co autor. Ademais, tamén fala das traducións de Iglesias para a Biblioteca de
Sherlock Holmes salientando que tanto para este encargo como para os anteriores, o
traballo de corrección e suxestións de Casares foi moi bo. Remata reflexionando sobre a
relación entre Casares e a Nova Narrativa así como a temática da violencia e o realismo
presentes en obras como Vento ferido, Ilustrísima ou Os mortos daquel verán.

Villanueva Gesteira, María Dolores, “Un editor para unha Galaxia”, Tempos Novos, n.º
240, ProTexta, “cultura”, maio 2017, pp. 84-85.
Recóllese o labor de editor desenvolvido por Carlos Casares ao abeiro da Editorial
Galaxia. Alúdese a Ramón Piñeiro como director desta institución e ao cargo de
subdirector literario que ocupaba Casares antes de converterse en director xeral.
Infórmase do percorrido da editorial en termos de mercado e ao papel desempeñado por
Casares á fronte da empresa. Faise referencia ao papel do escritor e da editorial na
difusión da LIX e saliéntase a creación das coleccións “Árbore” e “Costa Oeste”. Alúdese
aos títulos ¡Prohibido casar, papá!, de Fina Casalderrey; Nace un campión, de Ursula
Heinze; Anagnórise, de María Victoria Moreno; A noite das cabras do aire (1999), de
Bieito Iglesias, galardoada co Premio Merlín e aos títulos de LIX do propio Casares: A
galiña azul, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas e a saga arredor do personaxe
Toribio. Faise un percorrido polo labor que desenvolveu Casares como tradutor e editor
de ensaio, impulsando a creación de estudos sobre escritores do Rexurdimento, da
Xeración Nós ou contemporáneos e historias da literatura. Neste eido, destácase a
publicación d’A poesía lírica galego-portuguesa, de Giuseppe Tavani e o xurdimento de
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coleccións de autores como Cunqueiro, Blanco Torres, Dieste, Fole, Castelao e tamén
Antón Riveiro Coello, Miguel Anxo Murado ou Bieito Iglesias. Sinálase a creación das
coleccións “Descuberta” e “Dombate” para a publicación dos libros de poesía
galardoados co Premio Martín Codax e, por último, alúdese ao labor de Casares como
director da revista Grial.

Xestoso, Manuel, “O teatro dun escritor sen (case) teatro”, RGT. Revista Galega de
Teatro, n.º 91, 2017, pp. 42-43.
Reflexiona sobre a obra de Carlos Casares adaptada ao teatro dentro do ano no que se lle
de dedicou o Día das Letras Galegas. Expón que o Centro Dramático Galego viña de
repoñer A laranxa máis laranxa de tódalas laranxas meses antes da elección de Casares
para as Letras Galegas e que, polo tanto, as compañías de teatro querendo escapar da
redundancia decidiron adaptar outras obras de Casares para así tamén dar a coñecer ao
público outras creacións do autor. Neste contexto, explica que Ubú Teatro con axuda de
Galaxia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística adaptaron a obra infantil A galiña azul
aos escenarios. Nesta mesma liña conta que tamén Talía teatro fixo unha aproximación
escénica da novela de Casares Os mortos daquel verán coa colaboración co Centro
Dramático Galego.
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IV. 4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
A. R., “Tras os pasos da galiña azul”, O Sil, “Especial Letras galegas”, “O Autor”, 17
maio 2017, p. 7.
Comeza apuntando que na obra infantil de Casares este xoga “coa fantasía, co humor e
mesmo co absurdo”. Reproduce unhas palabras de Henrique Monteagudo nas que destaca
o seu labor como “precursor da literatura infantil en galego” ao merecer os galardóns nas
primeiras edicións dos convocados pola Agrupación Cultural “O Facho”. Califica As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas como “un canto á liberdade e á
imaxinación”, fronte á Literatura Infantil e Xuvenil que non lle gustaba, “a de príncipes
e princesas, castelos e brumas”, recolle a crítica positiva de Francisco Fernández del
Riego, salientando a “gracia, tenrura e simpatía”, os diálogos “vivos e movidos” e a
acción sinxela, “rápida e lizgaira”, e nomea as postas en escena das que foi obxecto en
1973. Destaca que O can Rin e o lobo Crispín “segue a usar o humor como principal
recurso e que se apoia na cultura popular galega” e que “novamente fantasía e humor”
están presentes nos relatos protagonizados polo inventor Toribio, e que Lolo anda en
bicicleta está “envolta, novamente, polo humor”. Remata recollendo verbas da resposta
de Fernández del Riego ao discurso de ingreso de Casares na Real Academia Galega en
1978, nas que define o seu labor como tradutor como “recreador” e a súa “forte podencia
poética”.

Cabeleira, Rafa, “Xoguetes para un tempo prohibido”, Diario de Pontevedra, “reviSta”,
n.º 870, “Ciudad de Dios”, 20 maio 2017, contracuberta.
Comenta a importancia da novela Xoguetes pra un tempo prohibido, de Carlos Casares,
na súa mocidade, polo seu ton erótico que perduraría na súa memoria coa figura presente
de Xenoveva, personaxe feminina da obra. Tamén conta a urxencia de roubar o libro
dunha libraría ao non encontrar na súa casa o exemplar que leu cando era novo.

Martínez Bouzas, Francisco, “Pracenteira lectura”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
614, “Libros”, 16 febreiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 567, “Letras galegas”,
18 febreiro 2017, p. 10.
Comenta que A ferida do vento (Editorial Galaxia, 2016), de Antón Riveiro Coello, naceu
dunha promesa que o autor lle fixo a Carlos Casares en 2001 de escribir un libro de relatos
sobre os tolos de Xinzo de Limia. Indica que emprega como fío condutor o propio tránsito
do autor da infancia cara á adolescencia, coa vontade de homenaxear a vila natal e a
Carlos Casares e a súa obra narrativa. Refire que se trata dunha obra de autoficción ou
literatura do eu, que mostra unha galería de personaxes, a maioría de Xinzo de Limia,
nunha acción que transcorre durante unha semana. Engade que esta non é unha sucesión
de anécdotas de historias superpostas, mais si unha trama novelesca onde o máis
importante é o tratamento co que o autor debuxa os seus personaxes tolos, sobordantes de
humanidade, historias que se indican bebedoras do realismo máxico.
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Nicolás, Ramón, “Que gran comezo para o ano Carlos Casares”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 6 xaneiro 2017, p. 6.
Coméntase que a lectura da novela A ferida do vento (Editorial Galaxia, 2016), de Antón
Riveiro Coello, lle trouxo á memoria A taberna do galo (1978), de Celso Emilio Ferreiro.
Afírmase que se trata dun tributo a Carlos Casares implícito dende o título. Coméntase
que o autor afirmou que lle debía ao escritor ourensán esta novela. Cítanse as obras de
Casares Os escuros soños de Clío e A rapaza do circo, esta última por considerar que
presenta certos paralelismos coa obra de Riveiro Coello, da cal se afirma que se move
entre a memoria persoal e colectiva, a crónica e a ficción. Engádese que dialoga co súa
obra anterior Casas baratas (2005), por partillaren as dúas o espazo territorial de Xinzo
de Limia e por conducir o lectorado pola educación sentimental dun adolescente da man
de Gabriela, da formación persoal. Remátase cualificando A ferida do vento como
“absolutamente recomendable”.

Noia, Camiño, “Alá foron 50 anos. No aniversario de Vento ferido”, Sermos Galiza, “A
fondo. Caderno de análise”, n.º 174, “Carlos Casares, un autor para o final da noite”, 17
maio 2017, pp. 2-3.
Rememora a data de publicación da primeira obra de Casares, apuntando en primeiro
lugar que “podo dar fe do interese de Casares por formar parte do movemento narrativo
que Méndez Ferrín (Xan Sucasas) denominara ‘Nova Narrativa Galega”, aos que
admiraba, e que era “un entusiasta da narrativa moderna europea e americana, lector
atento dos existencialistas franceses, do Nouveau Roman e dos autores americanos que se
podían atopar en tradución castelán”. Cualifica Vento ferido como “un mosaico de
existencias humanas construído con historias de xente que sofre en ambientes de violencia
e crueldade” e resalta que Casares usa “técnicas narrativas dos seus autores preferidos: o
monólogo interior, a distorsión temporal, a alternancia de voces e a focalización
cinematográfica” e que se caracteriza por un “obxectalismo subxectivista pois o narradortestemuña participa na acción e opina sobre o que pensa o protagonista, como un
observador interesado na historia”. Apunta que Vento ferido se enmarca “na derradeira
etapa da Nova Narrativa” e que, a diferenza de Rodríguez Mourullo e de Méndez Ferrín,
Casares “fai relatos que remiten a vivencias persoais e a sucesos ocorridos na súa
adolescencia no clima de medo e rancor do tempo da posguerra”, tirados da “súa memoria
biográfica”, de aí que estea “máis próximo da narrativa de Suárez-Llanos e Queizán” por
escribiren os tres “da condición humana en situación de conflito en espazos reais sen
complexidades tecnicistas”. Comenta que aborda o amor frustrado en “contos
protagonizados por adolescentes”, mais sen “drama, só soidade e melancolía”, que o
exercicio da violencia presenta “causas concretas, explicitadas ou intuídas” e que aparece
en “espazos da vida cotiá” e que as historias “son sempre realistas e posibles”, sen
presenza da “fantasía”. Respecto á valoración da crítica sobre Vento ferido, salienta “a
presenza do real”, a mestría de Casares “para contar con claridade, aínda utilizando
técnicas narrativas de vangarda”, como sinalou Arcadio López Casanova ao calificar o
volume narrativo como “un libro moi noso, entrañablemente galego”, Xavier Carro
incidindo no realismo “social nos relatos protagonizados por adultos e infantil nos que
protagonizan adolescentes”, realismo que Camiño Noia matiza sinalando que Casares
“retrata seres reais para falar dos problemas humanos”. Conclúe que Casares, “sen
renunciar a postularse como novo narrador, en Vento ferido interesouse máis por por
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analizar comportamentos individuais, os sentimentos e as causas que espertan as paixóns
e os dramas humanos”.

Outeiriño, Maribel, “Historia de un joven académico”, Atlántico Diario, “Letras
galegas”, “Entrevista”, 17 maio 2017, pp. 8-9.
Reprodúcese un fragmento da conversa de Maribel Outeiriño con Casares que se
publicara en La Región en 1979, na que apunta “mi decisión por el gallego como lengua
literaria fue en el primer año de carrera”, destaca que “Risco nunca se asombraba por que
no supieras algo”, lembra como “recuerdo positivo” os bos profesores que tivo de Latín
e Literatura no Seminario e agradece a Agustín Madarnás que lle ensinara “los primeros
rudimentos de lo que era escribir, con sus normas sobre la redacción, indicándonos
lecturas, e, incluso, a quién debíamos de copiar para aprender un estilo”, recoñece que lle
resulta “muy difícil escribir sin partir de una vivencia concreta, partir de algo que me
contaron o que yo viví” e que o Ourense “rural está presente” en toda a súa obra, matiza
que “Galaxia le publicó el primer libro a todo el mundo” e comenta a súa fidelidade a
Galaxia dende “un principio” e que “aunque nunca estuve en su órbita ideológica, siempre
tuve respeto por ellos”, detalla a súa militancia política na Universidade de Santiago de
Compostela, considera que “un escritor tiene, ante todo, compromiso con su propia obra”
se ben “si tenemos una literatura deficitaria, lo lógico es contribuir a su desarrollo”,
apunta sobre a crítica literaria que “en un medio cultural como el gallego, la única regla
es promocionar al que tiene talento y el que no lo tiene se quedará fuera”, apunta sobre a
autonomía de Galicia que “está dejando de ser tal para pasar a ser un proyecto de
descentralización”, refire que o contacto con Suecia “me sirvió para contrastar y
relativizar los problemas” e que “me hizo políticamente más realista, menos utópico” e
recoñece que “muchas veces no me puedo desprender de la afectividad a la hora de hacer
la crítica de un libro”.

Pena Presas, Montse, “Casares e o rapaz inventor”, Sermos Galiza, “A fondo. Caderno
de análise”, n.º 174, “Carlos Casares, un autor para o final da noite”, 17 maio 2017, p. 6.
Comeza referindo que se centrará “noutros textos máis descoñecidos e máis recentes do
escritor” xa que “as obras máis canónicas da produción infantil de Carlos Casares” (A
galiña azul e As laranxas máis laranxas de todas as laranxas) xa foron moi estudadas, se
ben salienta delas que “conteñen un significativo pouso social” e responden aos seguintes
obxectivos: “retratar a sociedade” na que vive a nenez, “divertir” e “contribuír á
normalización lingüística”. Refire que nos anos noventa, “cando xa era unha das novas
voces da literatura galega”, retoma a escrita para os máis novos, xa que para Casares,
“este campo literario” supoña “un espazo de liberdade, un lugar onde poder experimentar,
divertirse e liberar ese aquel de mirada de neno que semella que sempre mantivo”, de aí
que “nunca perdeu o contacto” cos lectores de Literatura Infantil e Xuvenil, traducindo
obras, deseñando coleccións específicas e escribindo contos sobre animais, caso d’O can
Rin e o lobo Crispín. Sinala como “a súa aposta máis forte” a serie protagonizada por
Toribio, “a primeira da literatura galega” e influencias, no formato e vixencia de Teo de
Violeta Denou e de Les tres bessones de Roser Capdevila, e tamén no “parecido físico”
entre Teo e a ilustración gráfica Toribio, da autoría de Penélope Ares, se ben diferentes
nos mundos sociais (en Teo, “a ficción está marcada por unha realidade convencional”
que procura estar “próxima á infancia” mentres que a serie de Toribio “orbita no mundo
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da fantasía, case da ciencia-ficción, grazas aos seus espectaculares e aparentemente
inverosímiles inventos, froito quizais do gusto do autor polo absurdo pero tamén do seu
interese na tecnoloxía”. Refire que na serie se reiteran algunhas “liñas” da escrita de
Literatura Infantil e Xuvenil de Casares, caso da “forza e a afouteza para poñerse en fronte
dos que queren exercer o poder sen sentido”, “a complicidade entre animais e nenos”, “o
humor disparatado e sorprendente” e “a recorrencia aso contos populares como subtexto
dende o que poder idear outros mundos”. Lamenta que “a serie quedara inacabada” e que
o último número se publicara “con certa separación dos catro anteriores”, xa que “o seu
final aberto” permite pensar que “non fose o derradeiro”. Xustifica a non continuación da
serie en base ao “éxito limitado (non se pasou da primeira edición)” ou da “esixencia
doutros proxectos editoriais” en referencia a Deus sentado dun sillón azul (1996),
“considerada por boa parte da crítica como a mellor novela do autor”. Remata aludindo á
reedición da serie e afirmando que “Toribio é tamén unha mostra de cómo a sociedade
xogou a imaxinar dende o riso o mundo hipertecnoloxizado de hoxe, que na década dos
noventa non se pensaba tan cruel como hogano sabemos que é”.

Real Academia Galega, “Carlos Casares, o narrador máis inquedo do século XX”, El
Correo Gallego, “Especial Día das Letras Galegas”, 17 maio 2017, pp. 2-7.
Sintetiza a traxectoria vital e literaria de Carlos Casares e fai fincapé na boa acollida que
os membros da RAG lle deron á candidatura deste escritor como homenaxeado do Día
das Letras Galegas.

Regueira, Mario, “Volvendo aos sesenta”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
16 febreiro 2017, p. 6.
Apunta que a novela A ferida do vento (Editorial Galaxia, 2016), de Antonio Riveiro
Coello, trata de ser unha homenaxe a Vento ferido de Carlos Casares pero, ao mesmo
tempo, homenaxe ao propio Casares. Explica que conta co propio autor como o
protagonista que trata de adentrarse no eido do amor e a sexualidade da adolescencia.
Destaca a súa boa cadencia aínda que carece das innovacións temáticas coma as de
Casares nos anos sesenta. Remata afirmando que se trata dunha novela ben escrita que
podería tratar de eliminar tópicos desafortunados dun imaxinario cultural común.

_____, “Un mapa da literatura galega nos libros de Casares”, Sermos Galiza, “A fondo.
Caderno de análise”, n.º 174, “A pegada dun autor”, 17 maio 2017, contracuberta.
Destaca da obra de Casares a calidade “de representar un pequeno guieiro da época na
que foi aparecendo”, como aconteceu co seu poema de homenaxe a Rosalía de Castro e
os seus contos publicados en Grial, coa publicación de Vento ferido coa que consegue
“colocar no centro unha cuestión que interesaba de forma especial aos dous grupos
enfrontados: o público e a súa procura”. Resalta que “o camiño de Casares ten pequenos
desvíos, pero aínda así podemos reconstruír o pulso do mundo cultural galego”, como
reflicte ao destacar claves das súas novelas. Finaliza afirmando que Casares, coa súa
novela póstuma, “fechaba, tamén, sen sabelo, algo máis que un ciclo literario. Chegara
ao borde final do mapa”.
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Requeixo, Armando, “A ledicia branca”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 967/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 967, “letras
Atlánticas”, 22 xaneiro 2017, p. 32.
Salienta que A ferida do vento (Editorial Galaxia, 2016), de Antón Riveiro Coello é unha
historia poliédrica que transcorre nunha localidade galega de décadas atrás. Defínea como
unha novela de iniciación e prosa de evocación comunal que trata temáticas como o amor,
a paixón, a amizade, e cunha importante presenza da música, da paisaxe, da Historia do
pobo. Comenta que a novela é unha homenaxe a Carlos Casares, na que o propio Casares
está presente e que Riveiro Coello estabelece paralelismos con “A rapaza do circo”, de
Vento ferido, e cos relatos de Casas baratas, e coa crónica de Xinzo de Limia. Engade
que na novela se deixa escoitar a voz máis auténtica de Riveiro Coello e que coa súa
publicación cumpre a promesa que lle fixera a Carlos Casares de escribir unha novela
sobre os tolos coterráneos.

_____, “Casares de primeiras. Ascenso e consolidación dun escritor galego”, Sermos
Galiza, “A fondo. Caderno de análise”, n.º 174, “Carlos Casares, un autor para o final da
noite”, 17 maio 2017, pp. 4-5.
Comeza afirmando que “a de Casares é a historia dun ascenso fulgurante”, dende a súa
chegada a Santiago de Compostela en outubro de 1961, e interrógase sobre “como e por
que se produciu esta vertixinosa consagración”. E as circunstancias que concorreron. Tras
comentar os inicios poéticos de Casares, detense na vinculación con Ramón Piñeiro e coa
Editorial Galaxia, afirmando que “Casares triunfou pola valía innegable da súa narrativa,
pero tamén porque a súa proposta servía aos propósitos da política cultural de Piñeiro e
de Galaxia” e como “alternativa moderada ao rupturismo estético-ideolóxico” dos autores
enmarcados na Nova Narrativa, como recoñeceu Casares nunha entrevista de 1976 con
Víctor F. Freixanes. Salienta que á “consagración” de Casares tamén influíu ser “un firme
impulsor da escrita infantoxuvenil” e que toda a súa produción dos anos sesenta “encaixa
no admisible polo proxecto existencialista do piñeirismo que defendía Galaxia” segundo
analizou Mario Regueira, e que a obra posterior é “a confirmación e natural evolución
dun narrador que xa tiña logrado situarse no canon coa súa escrita primeira”. Conclúe
que, dende a distancia, pervive a “solidez literaria” da súa escrita e se perciben “as loitas
intestinas por facerse co centro do campo literario da escrita galega de Posguerra”.

Rodríguez, Ángeles, “Narrar entre a realidade e a fantasía”, O Sil, “Especial Letras
galegas”, “O Autor”, 17 maio 2017, pp. 2-3.
Comeza reproducindo unha cita tirada d’Un país de palabras (1998), na que Casares
afirma que “o substancial do relato” entendeu que está “nas pequenas miudezas
descritivas e na súa xerarquización gradual e ordenada”, e a seguir o comunicado emitido
pola Real Academia Galega para desvelar que Casares sería o homenaxeado o 17 de maio
de 2017. Refire que o acto central da homenaxe se celebrará en Xinzo de Limia, lugar
cunha “presenza constante na súa obra literaria”. E sintetiza datos bibliográficos de
Casares dende o seu ingreso en 1952 no Seminario de Ourense, “onde comezaba a
xestarse a súa vocación literaria (coa publicación do periódico El Averno), na que foi
clave a influencia do profesor Agustín Madarnás” ata a véspera do seu falecemento, día
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no que “entregaba a Galaxia a versión definitiva” d’O sol do verán (2002). Nun á parte,
intitulado “Principais obras”, cita os seus títulos de “Narrativa” (onde inclúe tamén o
relato Un polbo xigante), as “Traducións ao galego” d’O principiño e O vello e o mar, a
“Literatura infantil” (A galiña azul, as laranxas máis laranxas de todas as laranxas, O
can Rin e o lobo Crispín e Lolo anda en bicicleta e “os volumes de Toribio”), “Estudos e
ensaios bibliográficos” e “Artigos na prensa” (dos que non apunta ningún).

Rozas, Ramón, “Vento na cabeza”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 65, 22 xaneiro 2017, p. 4.
Indícase que coa novela A ferida do vento (Editorial Galaxia, 2016), Antón Riveiro Coello
rende homenaxe a Carlos Casares. Explícase que a narrativa ten como base a memoria da
súa contorna natal, Xinzo de Limia, composta por personaxes estraños e singulares
marcados pola tolemia, que ademais transitan da infancia á adolescencia. Coméntase que
a novela foi elixida polos votantes no portal dixital Fervenzas Literarias como a mellor
novela do ano 2016. Cualifica a Antón Riveiro Coello como un dos “máis poderosos
narradores” da novísima literatura galega, e cítanse outras novelas súas: As rulas de
Bakunin, Laura no deserto e Os elefantes de Sokurov. Coméntase que n’A ferida do vento
se estabelece un diálogo directo con Vento ferido, da cal se explica que foi unha novela
de iniciación na literatura galega para moitas persoas na súa xeración de EXB e BUP.
Sobre A ferida do vento, afírmase que se caracteriza por dous matices: un, afectuoso e
respectuoso cara a eses personaxes que xurdiron na súa vila, tratados con humor, e outro
marcado pola intimidade e a intensidade do tempo adolescente.

S. N., “Un autor honesto e comprometido”, Atlántico Diario, “Letras galegas”,
“Biografía”, 17 maio 2017, p. 3.
Condensa brevemente a súa bibliografía dende o seu nacemento até o seu pasamento,
nomeando a súa premiada escrita, a súa formación académica, e o seu labor institucional
e político.

_____, “Novas edicións e reimpresións”, Atlántico Diario, “Letras galegas”, “Produción
editorial”, 17 maio 2017, p. 5.
Repasa “os froitos bibliográficos” que se comezaron a publicarse sobre Casares: as
biografías escritas por Damián Villalaín e Henrique Monteagudo, e a “saga” de Toribio
que “acaba de reimprimir” a Editorial Galaxia (que califica como libros “precursores das
series de contos para mozos que hoxe son tan habituais” e das que destaca que “reflicten
o humor e a fascinación pola tecnoloxía que sempre marcaron a personalidade de
Casares”). Remata adiantando que sairán do prelo en breve outras obras, publicadas polo
Consello da Cultura Galega e polo Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da
Universidade de Santiago de Compostela, ademais dun número especial de homenaxe da
revista Raigame.
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Sumai, Anxos, “O escritor e a bibliotecaria. Lembranzas do último Casares”, Sermos
Galiza, “A fondo. Caderno de análise”, n.º 174, “Carlos Casares, un autor para o final da
noite”, 17 maio 2017, p. 7.
Rememora as sensacións que sentiu ao ler o relato “A treboada” de Vento ferido, as
mesmas que notou ao coñecer a Casares e que reviviu dende entón ao tratalo e ao ler as
demais obras súas e a columna “Á marxe”. Destaca que desfrutou da “súa habilidade
como narrador oral”, da relación que mantivo con ela: Casares na súa faceta de escritor e
ela, como “lectora, a escoitadora” e tamén como “o presidente e a bibliotecaria”, e “esa
consideración e os respecto profesional, o seu carácter negociador”. Narra a chamada que
recibiu para notificarlle o falecemento de Casares e remata afirmando que “a lembranza
de Carlos Casares é unha emoción atenuada pola negociación entre a miña percepción e
os relatos do espello, un ceo sen conflitos dun día manso de outono, sen demasiada, luz,
sen treboadas á vista”.
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IV. 5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN OU COLABORACIÓNS FIXAS
Alcalá, Xavier, “Casares e a telemática”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “O día das letras”,
“A voo de tecla”, 12 maio 2017, p. 15.
Dá conta da afección de Casares pola telemática co gallo da celebración o 17 de maio
tamén do Día Mundial da Internet e a Sociedade da Información. Apunta que Casares “era
partidario das novas técnicas que estaban a modificar a materialidade da Literatura” e que
empregaba o portátil e a PDA para escribir.

Alonso Montero, Xesús, “Irmau que nos mataron”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
627, “Letras Galegas 2017”, “Carlos Casares”, 17 maio 2017, cuberta.
Dáse conta do interese de Carlos Casares polo marxismo en base ao estudo do epistolario
do escritor con Ramón Piñeiro, durante os anos 1964 e 1965; unha fascinación que provén
tamén do contacto con correntes de pensamento cristiáns que naquela altura intentaban
conciliar estas dúas posturas, nun principio distantes. Apunta que no ano 1967 esta
fascinación revolucionaria de escritor segue presente, e así publica o poema “A Ernesto
Che Guevara”, quen fora abatido en Bolivia o 9 de outubro, e que, mesmo no seu Diario,
dende o día 10 de outubro, deixa constancia da súa incredulidade ante a nova da morte do
líder latinoamericano; evidencia que só dará como certa na páxina do Diario do día 16 de
outubro, unha semana despois do tráxico suceso, que lle produce unha fonda dor.

_____, “Casares e o Che Guevara”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 19
maio 2017, p. 15.
Dá conta do poema “A Ernesto Che Guevara”, escrito por Carlos Casares nos seus anos
mozos e que sería posteriormente publicado na Habana canda poemas de Celso E.
Ferreiro, Vicente Aleixandre e outros poetas.
_____, “O Che chorado por Casares”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
6 outubro 2017, p. 12.
Comenta o cincuenta aniversario da morte do Che Guevara, guerrilleiro coñecido
internacionalmente e que, en Galicia, foi glorificado nos versos de Carlos Casares. Indica
que o autor galego configurou un diario guevariano no que expresa a súa profunda
admiración polo valor do guerrilleiro e o drama polo seu falecemento. Explica que o
diario non se publicou, pero si viu a luz na Habana un poema que lle dedicou. Matiza que
en España esta publicación foi interceptada polo Ministro de Información, Manuel Fraga
Iribarne.

Álvarez Pousa, Concepción, “Carlos Casares na memoria de Viana”, O Sil, “Especial
Letras galegas”, “Colaboración”, 17 maio 2017, p. 6.
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Alude á colaboracións xornalísticas publicadas en La Voz de Galicia e á súa vinculación
coa Editorial Galaxia, e céntrase na docencia impartida en Viana do Bolo. Alude a que
“foi expulsado da vila e expedientado e inhabilitado para a docencia en Galicia por mor
de influír politicamente no alumnado” e reproduce unha carta do seu alumnado naquela
altura do Instituto Santo Tomás de Viana, recollida n’A Nosa Bisbarra, do inverno de
1996-1997.

Araguas, Vicente, “O sorriso de Casares”, El Ideal Gallego, “Especial Día das Letras
Galegas 2017”, 17 maio 2017, p. 39.
Afonda na relación que o autor tiña con Carlos Casares e as súas experiencias persoais
con el, destaca a súa traxectoria literaria e pecha o texto lembrando a derradeira vez que
se atopou co escritor.
_____, “Ordenando a Casares”, La Región, n.º 280, 15 xuño 2017/ Atlántico Diario, n.º
283, 18 xuño 2017, “La Revista”, “Con texto”, “Rabo de nube”, p. 14.
Destaca a personalidade do escritor Carlos Casares con motivo das celebración das Letras
Galegas. Salienta tamén a existencia de grupos musicais galegos, cos que a mocidade
podería achegarse máis fácilmente aos textos poéticos.

Barreiro, José Manuel, “Orgulloso de ser galego e español”, El Progreso, “Opinión”,
“Tribuna política”, 22 maio 2017, p. 22.
Opina sobre a figura de Carlos Casares e trata de establecer un paralelismo coa
ideosincrasia de Casares e a visión de Feijóo en canto á galeguidade non excluínte.

Barreiro Rivas, Xosé Luís, “O luxo cultural da Nosa Terra”, La Voz de Galicia, “Letras
galegas”, 15 maio 2017, p. 11.
Salienta a gran labor de Carlos Casares como voz pioneira e transgresor no panorama
cultural galego.

Beramendi, Mario, “Casares e o ovo”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Ao
contado”, 17 maio 2017, contracuberta.
Comenta o impacto que lle produciu, sendo novo, a lectura de Vento ferido (1967) e
a descuberta da grandeza de Carlos Casares como narrador. Recorda a súa faceta
xornalística e especialmente fai referencia a un artigo publicado en maio de 1999 no
que o escritor louva a figura do editor Luís Mariño, nun marabilloso retrato, e relata
ao tempo unha anécdota na que se refire a un día no que escritor e editor entran
nunha tenda santiaguesa dos anos sesenta a mercar un ovo, como único sustento
para a súa mantenza.
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Blanco Valdés, Roberto, “Home de palabra”, La Voz de Galicia, “Letras galegas”, 15
maio 2017, p. 8.
Recorre unha serie de vivencias persoais ao longo da súa vida nas que Carlos Casares tivo
unha influencia especial.

Campos, Luisa, “O 17 de maio, o noso día”, La Región, “gentemayor”, n.º 247,
“Opinión”, 7 maio 2017, p. 2.
Explica como naceu a iniciativa do Día das Letras Galegas e afonda na traxectoria literaria
e intelectual de Carlos Casares.

Caneiro, Xosé Carlos, “La Voz, Casares e outros bos e xenerosos”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “O equilibrista”, 16 maio 2017, p. 14.
Alude á presentación da biografía sobre Casares realizada por Antón Riveiro Coello e
aborda a vinculación con La Voz de Galicia de Casares, de quen afirma que foi “o último
dos grandes”. Considera O sol do verán e Os escuros soños de Clío como “as cimas da
súa prosa” e afirma que “serán capaces de derrotar ao tempo”. Resalta que “fixo o seu
lugar e edificou unha literatura propia e intransferible” como colaborador xornalístico,
que foi “xestor cultural e executivo das ideas, dotado de pulcras habilidades sociais, un
home irrepetible” e que como orador foi “o máis célebre entre os nosos”, xunto con
Ramón Otero Pedrayo e Basilio Losada. Sinala como a súa principal virtude foi o seu
talante, “substancia Casares”, e incide en que “fixo da concordia e do diálogo, do
consenso e da anuencia, verdadeiros sinais de identidade”, de aí que apunte, como “a máis
sublime das súas grandezas: era bo e xeneroso”. Recoñece que o bota de menos, “polo
seu afán e firmeza”, que “foi de todos” e que “sumar era o verbo”.

Caramés Viéitez, Luis, “Casares, flor da literatura”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Apuntes”, 17 maio 2017, p. 5.
Baixo este titular, prestado do mestre Gonzalo Torrente Ballester, conta que a súa
primeira lectura dunha obra de Casares foi Os escuros soños de Clío, e que a partir
de aí e do coñecemento persoal do escritor, pasou a ler toda a súa obra, levado pola
súa prosa sinxela, clara e elegante; as mesmas cualidades que observaba no seu
conversar, tinxido de fino humor. Remata cunha lembranza da súa amizade e cunha
louvanza da personalidade do autor, dos seus logros en distintos campos e da súa
trascendencia para a cultura galega.

Carreño, Antonio, “Desenterrando memorias: Carlos Casares”, La Región, “Opinión”,
“Crónicas desde la Ribeira Sacra”, 17 maio 2017, p. 32.
Dá conta da presenza de Carlos Casares en Providence (Estados Unidos), con motivo
do II Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, que tivo lugar na
Brown University en novembro de 1988, e no que o escritor ía en representación do
Consello da Cultura Galega e clausurou o congreso cunha ponencia plenaria sobre
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Vicente Risco. Fai deseguido unha extensa relación de diversas iniciativas sobre a
cultura galega en Estados Unidos que están na orixe deste II Congreso da Asociación
internacional de estudos galegos, salientando a importancia da organización do
primeiro congreso da Asociación de Estudos Galegos (Galician Studies Association),
no ano 1985, fundamentalmente da man da profesora Kathleen March coa
colaboración do Consello de Cultura Galega, daquela presidido por Ramón Piñeiro.
Refire que as actas deste primeiro congreso foron despois publicadas pola Editorial
Galaxia, que dirixía daquela Casares. Lembra tamén un terceiro congreso que tería
lugar en Nova York no Hunter College, organizado polo profesor Xoán González
Millán e dun cuarto, esta vez organizado polos profesores John Rutherford e
Benigno Fernández Salgado, e celebrado en Oxford en 1994. Remata lamentando o
falecemento das insignes figuras de Carlos Casares e de Xoán González Millán, cos
que tanto colaborara dende América ao redor da Asociación de Estudos Galegos e
do seu Anuario.

Casares, Carlos, “Un futuro non alcanzado”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “135 anos de
Opinión”, “A ledicia de ser”, 14 maio 2017, p. 18.
Reprodúcese un artigo de opinión escrito polo autor o 12 de xaneiro do ano 1975. Nel loa
a figura de Xohán Vicente Viqueira, homenaxeado no Día das Letras Galegas dese ano.
Salienta a formación intelectual de Viqueira e a obra que deixou pese á brevidade da súa
vida. Comenta que o seu pensamento galego estivo caracterizado polo nacionalismo e o
universalismo; e afirma que este pensamento se acompañaba dunha teoría e práctica
política e lingüística.

Casares, Christian, “Outra vida para a conciencia individual”, La Voz de Galicia, “Letras
galegas”, 15 maio 2017, p. 2.
Rememora certas vivencias e lembranzas da súa infancia para honrar a seu pai, Carlos
Casares.

Casares, Hakan, “A biblioteca de Carlos Casares”, La Voz de Galicia, “Letras galegas”,
15 maio 2017, p. 14.
Relata o amor de Carlos Casares polos libros a través dunha vivencia da súa infancia,
xunto con outras memorias do seu pai.

Castro Ratón, Xosé, “A galiña acurralada”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Opinión”, “Outra ollada”, 22 abril 2017, p. 26.
A partir dunha reflexión sobre o temor á gripa aviaria que chega a Galicia remata o artigo
relacionando este feito coa temática de A galiña azul de Carlos Casares sinalando que que
se trata da historia “dunha galiña ameazada de morte polo rapaz que non aceptaba o seu
xeito diferente de cacarexar”.
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Cocho, Federico, “O moralista camuflado”, La Voz de Galicia, “Letras galegas”, 15 maio
2017, p. 22.
Salienta a faceta xornalística de Carlos Casares, quen escribe para opinar sobre as
referencias ao pasado, anécdotas literarias, pequenas observacións das súas viaxes ou
curiosidades varias. Refire que os seus artigos semellan máis unha especie de
microrrelatos que textos de opinión, e que a fin destes escritos é tan só narrativa, para
contar historias.

Cochón, Luís, “Debuxo esvaído de Carlos Casares”, El Ideal Gallego, “Especial Día das
Letras Galegas 2017”, 17 maio 2017, p. 40.
Deixa constancia da dificultade de aprehender a multifacética personalidade de
Casares. Expresa que, malia a amizade compartida, tivo dificultade para acceder á
súa vida máis íntima pois considera ao escritor un ser reservado e secreto. En canto
á súa obra, menciona aos seus inicios como poeta, etapa que deu paso axiña ao seu
louvado labor como narrador esquecido da súa lira de mocidade, aínda que o lirismo
había subxacer en toda a súa obra posterior. Segue unha lembranza da temperá
amizade dende os arredados anos universitarios e a súa permanencia ao longo do
tempo, a pesar dos desencontros e discrepancias ideolóxicas. Explica que foi unha
amizade na que acabaron por pesar o feito de partillaren gustos lectores, a
xenerosidade e o mutuo entendemento. Remata afirmando que aínda está por
escribir a verdadeira biografía do escritor.

Conde, Alfredo, “El tío de Casares y la hostia”, El Correo Gallego, 19 marzo 2017, p.
30/ Atlántico Diario, 22 marzo 2017, p. 24, “Opinión”, “Las páginas y las horas”.
Traza un paralelismo entre unha declaración do presidente do goberno e a coñecida
anécdota do clérigo, tío de Carlos Casares, na consagración da hostia durante a primeira
misa.

_____, “Períodos de luz e de sombra”, La Región, 1 xuño 2017, p. 34/ Atlántico Diario,
3 xuño 2017, p. 24, “Opinión”, “Las páginas y las horas”.
Comenta a importancia de coñecer a personalidade literaria e vital de Carlos Casares a
través de varios traballos, entre os que destacan o redactado polo seu fillo Christian
Casares Berg, o escrito por Arturo Lezcano e o terceiro composto por Federico Cocho.

_____, “Ese rozar leve de las cuerdas del espíritu”, La Región, “Opinión”, “Las páginas
y las horas”, 28 decembro 2017, p. 33.
Comenta brevemente un artigo de Carlos Casares no que describía unha fotografía
familiar. Neste escrito, o autor conclúe que pola sonrisa que amosaba a súa nai pódese
deducir quen tomou a fotografía. Comenta que esa levidade espiritual que o escritor posúe
é o que fai, dun artigo ou un texto normal, unha obra artística.
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Correa, Anxa, “Porvir”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 82,
coord. Santiago Jaureguizar, “Especial Letras Galegas”, 17 maio 2017, p. 11.
Entre outros aspectos que aborda para reflexionar sobre o porvir da lingua galega, matiza
que documentou a existencia do seu nome n’As laranxas máis laranxas de todas as
laranxas (1973).

Cunqueiro, César, “Lectura tardía de Carlos Casares”, Faro de Vigo, “Opinión”, 17 xullo
2017, p. 14.
Narra o seu achegamento á obra de Carlos Casares, apenas un ano atrás. Destaca o libro
Deus sentado nun sillón azul como o mellor volume do autor, seguido de preto por
Ilustrísima e Os mortos daquel verán.

Dacosta, Henrique, “Carlos Casares dramaturgo”, El Ideal Gallego, “Especial Día das
Letras Galegas 2017”, 17 maio 2017, p. 38.
Menciona a vertente teatral de Casares, autor dunha única e significativa peza, As
laranxas máis laranxas de tódalas laranxas, á parte doutras obras menores
representadas no ámbito familiar sendo un rapaz e que nunca viron a luz. Lembra
que esta obra, que se converteu nun clásico da produción dramática en galego, para
un público infantil, foi representada polo Centro Dramático Galego, nunha montaxe
na que se procurou deliberadamente a comicidade por medio da explotación do
fantástico e do absurdo, unha representación con predominio de elementos
prodixiosos e inverosímiles, moi próxima á dramaturxia fantástica, ao surrealismo
e ao teatro do absurdo. Remata salientando que se trata dunha peza que sentou as
bases do teatro infantil galego, hoxe un referente clásico.

Díaz-Fierros, Francisco, “Carlos Casares e a cultura científica”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “O día das letras”, “De cotío”, 12 maio 2017, p. 15.
Reflexiona sobre a importancia que para Casares tiña a cultura científica, destacando que
na súa época na dirección do Consello da Cultura Galega creou a sección Ciencia,
Tecnoloxía e Sociedade e o feito de que era “unha persoa preocupada polos problemas do
seu tempo, entre os que non eran temas menores os relativos á ciencia e á técnica. Por iso,
nada do que tiña que ver con estas disciplinas lle era alleo”.
_____, “Piñeiro e Casares en Castropol”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “De cotío”, 30
agosto 2017, p. 14.
Comenta polo miúdo a personalidade de Carlos Casares, como o desexo do escritor por
darlle resposta ás grandes incógnitas e resolver os problemas do mundo. Conta que
coñeceu ao autor en 1967 en Santiago de Compostela e recorda con especial cariño as
tardes de agosto de 1990 en Castropol, onde ambos os dous destacaban a vida e a obra de
Ramón Piñeiro quen, días despois, falecía vítima da enfermidade.
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Dobarro, Xosé María, “Letras Galegas”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 21
maio 2017, p. 18.
Comeza tratando certos aspectos da obra Xoguetes para un tempo prohibido, dende a súa
temática até a súa portada. Deseguido, fala sobre Casares e sobre a obra O polbo xigante,
ademais da súa participación nun curso de estilo narrativo. Finalmente, o artigo expresa
o desexo do autor a que o vindeiro Día das Letras Galegas sexa dedicado a Carvalho
Calero.

Freixanes, Víctor F., “Poetas e xornalistas”, El Correo Gallego, “Especial Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2017, p. 8.
Comeza reflexionando que no ano 1963, “poucos podían imaxinar a dimensión social que
adquiriría o evento” da conmemoración do Día das Letras Galegas, e que “pasou de ser
unha celebración case que clandestina, un pouco ás agachadas, na sede da Academia e en
catro asociacións culturais, a ser un acontecemento de enorme significación social que
implica a particulares, empresas e institucións de moi diferente condición”. Rememora
que a primeira vez que tivo “consciencia desta celebración” foi en 1966, cando se
homenaxeou a Francisco Añón, de quen lle falou o profesor Filgueira no instituto de
Pontevedra. Tamén rememora a homenaxe a Valentín Lamas Carvajal 2n 1972 e, cinco
anos despois, a Antón Villar Ponte, e refire que Casares “tamén foi escritor nos xornais,
con moito éxito”. Finaliza destacando dos “papeis públicos” as reportaxes de Rosalía de
Castro en El Imparcial, na Ilustración Gallega y Asturiana, e “a gloria do xornalismo en
galego”, O tío Marcos da Portela (1876), de Valentín Lamas Carvajal.

Fernández, José Luis, “No Día das Letras Galegas”, La Región, “Opinión”, 17 maio
2017, p. 30.
Destácase a importancia da lingua como elemento definidor dun pobo e da súa
cultura e a importancia da obra de Carlos Casares para a lingua e a cultura de
Galicia. A continuación saliéntase, no contexto do proceso de normalización e
normativización da lingua, a importancia que no seu avance tiveron as teses
reintegracionistas. Neste senso, faise unha referencia concreta ás negociacións entre
a Asociacião da Lingua Galega (AGAL) e a Real Academia Galega, que
posteriormente facilitarían a introdución do ensino do portugués nos institutos,
unha proposta que contaba co apoio de Carlos Casares nos últimos anos da súa vida.

Fernández, Miguel Anxo, “Carlos Casares, o escritor cinéfilo”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 10 abril 2017, p. 25.
Destaca a afección de Carlos Casares polo cinema, destacando a importancia que ten este
elemento na súa novela Ilustrísima, onde o cinematógrafo ten un papel protagonista.
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Fernández Díaz, José Luis, “Amizades de fume”, La Región, “Opinión”, 15 xuño 2017,
p. 34.
Reflexiona sobre o valor da amizade, con motivo da celebración do Día das Letras
Galegas dedicado a Carlos Casares. Destaca que o escritor tiña moitos amigos de fume,
os cales envexaban o seu talento e personalidade.

Fernández Fernández, Ángel, “Carlos Casares en Valdeorras”, O Sil, “Especial Letras
galegas”, “Colaboración”, 17 maio 2017, p. 6.
Rememora a relación “da que teño coñecemento” de Casares con Valdeorras. En primeiro
lugar alude á conferencia “Un escritor galego polo mundo” pronunciada o 24 de
novembro de 1989 na primeira edición dos “Circuitos Culturais” organizados pola
Sociedad “Casino do Barco”, que presidía daquela o articulista, e nos que tamén
participaron Xesús Alonso Montero, Antón Reixa e Uxío Novoneyra. A seguir lembra as
actividades organizadas en Córgomo como homenaxe ao seu veciño Florencio Delgado
Gurriarán en 2001, reinvindicando que sexa homenaxeado co Día das Letras Galegas en
2003, ano do centenario so seu nacemento, co respaldo de Casares, quen o coñecera na
casa de Ramón Piñeiro e deu conta no seu artigo “Na Vila de Córgomo”, publicado en La
Voz de Galicia o 24 de decembro de 2001, e que reproduce a seguir, e tamén un artigo de
Cándida Andaluz, publicado en La Voz de Galicia o 14 de febreiro de 2004 sobre a visita
de Kristina Berg, acompañada do delegado de educación Felipe Ferreiro, para inaugurar
a exposición “Os mundos de Casares” na Casa Grande de Viloira.

Fernández Vázquez, Mar, “A prol da LIX”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 627,
“Letras Galegas 2017”, “Carlos Casares”, 17 maio 2017, p. VII.
Explica o labor desenvolvido por Casares a prol do desenvolvemento da Literatura
Infantil e Xuvenil galega como autor, tradutor, editor e xestor cultural. Explica que
este labor deu como froito obras como A galiña azul ou As laranxas máis laranxas de
tódalas laranxas, e traducións d’O Principiño e Os escarabellos voan á tardiña,
destacando a seguir toda a súa obra como creador no campo da literatura infantil e
xuvenil. Por último, no tocante ao seu labor como editor e xestor cultural, faise
fincapé no seu papel como director da editorial Galaxia, coa renovación da liña
editorial e a creación de novas coleccións, fundamentais para a consolidación da
Literatura Infantil e Xuvenil galega.

Fraga, Xesús, “Unha fiestra á vida cos seus matices”, La Voz de Galicia, “Letras
galegas”, p. 23.
Salienta a faceta xornalística de Carlos Casares, sendo un columnista destacado de Á
marxe. Indica que o seu último artigo dá conta do porqué do éxito do escritor, de porqué
os lectores se sentían tan conectados ás historias que narraba, xa que capturaba a atención
a través dun pequeno motivo, que ía engaiolando con lembranzas para que logo
permanecese no maxín dos lectores durante horas.
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Franjo, Fernando, “Raimon en Compostela, un canto ó Vento ferido”, El Correo Gallego,
“Especial Día das Letras Galegas”, 17 maio 2017, p. 16.
Fai referencia á etapa estudantil de Casares en Compostela, á que chegou no curso
do ano 1961 para estudar Filosofía e Letras. Indica que neses anos entrou en
contacto con outros novos escritores e coñeceu a personalidades como Ramón
Piñeiro ou Arcadio López Casanova, e que foron tamén anos de fondo compromiso
político e de militancia na Asociación de Estudantes Democráticos (ADE). Lembra
que no ano 1963, ano no que se celebra por primeira vez o Día das Letras galegas,
dedicado a Rosalía, publica en Grial o poema “Verbas de esperanza para Rosalía”,
galardoado nas Festas Minervais xunto con Aarcadio López Casanova e Salvador
García Bodaño. Salienta da súa actividade política dentro da Asociación de
Estudantes que participou na organización do concerto do cantautor Raimon, que
tivo lugar na Residencia de Estudantes o día 9 de maio de 1967, e que traduciu ao
galego as letras do cantautor, cabo de Salvador García Bodaño. Comenta que este
acto supuxo un fito importante no proceso inicial de galeguización da mocidade
universitaria, e que as cancións apareceron na sua versión galega, editadas para a
ocasión, cun deseño do pintor Xulio Maside, o mesmo ilustrador dos relatos de Vento
ferido, que tamén apareceu nese mesmo ano 1967, tan significativo na vida do autor.
Refire que nese mesmo curso académico, o escritor, xa moi relacionado cos
intelectuais do grupo Galaxía, remata a súa estadía en Compostela, á que volvería
como deputado independente do Parlamento de Galicia, na primeira cámara
autonómica, o ano 1982, cabo de Ramón Piñeiro, Alfredo Conde e Benxamín Casal,
que conformaron un grupo de diputados, entre outros, decisivo para a aprobación
por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística.

_____, “As tertulias, unha realidade achegada por Casares a súa literatura”, El Correo
Gallego, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2017, p. 17.
Faise un reconto daqueles parladoiros que maiormente frecuentou Carlos Casares,
grande amigo da conversa demorada arredor dun café. Cita en primeiro lugar o
Café Antela de Xinzo, para lembrar deseguido os faladoiros da cidade de Ourense,
en concreto, a do Liceo ourensán, de longa tradición, na que tiña un papel
preponderante Vicente Risco e onde hoxe aínda se recorda cunha placa
conmemorativa a presenza do escritor da Limia. Da etapa de Casares en
Compostela, recorda a súa presenza nos parladoiros do café Derby e,
posteriormente, a súa relación estreita con Torrente Ballester, co que partillou longas
horas de faladoiro na cafetería Monterrey de Baiona. No remate, fálase de que está
aínda sen escribir un libro que fale da estreita relación do mundo da literatura e dos
faladoiros, xa dende os tempos do Café Voltaire, nos principios do pasado século;
unha historia destes míticos centros de reunión social, fontes de pensamento e
cultura.

Freixanes, Víctor, “Casares, buscador de tesouros”, ABC, “Galicia”, “Tribuna”, 17 maio
2017, p. 65.
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Comeza preguntándose con cal das distintas facetas de Carlos Casares nos
quedamos: escritor, editor, conferenciante, ensaísta, activista cultural e político,
entre outras. Refire que, como escritor, ensaiou moitos e diversos xéneros, dende a
narrativa breve ao columnismo nos xornais, dende a crítica literaria á biografía e o
ensaio. Destaca, de entre todas estas dimensións, a súa vocación e o seu constante
esforzo na procura de públicos novos. Apunta que, para os lectores máis novos, van
dirixidas as súas obras de literatura infantil máis coñecidas: A galiña azul, As
laranxas máis laranxas de tódalas laranxas, O can Rin e o lobo Crispín, entre outras,
e destaca, para o lector adulto, alén das súas propias obras, o seu esforzo a prol da
tradución de obras clásicas como O principiño, O vello e o mar, entre outras. Incide
en que, ha ser nas súas columnas no xornal, como no caso de “Á marxe”, en La Voz
de Galicia, onde Casares vai buscar a fidelización de amplas capas da poboación á
lectura en lingua galega; unha das caras máis interesantes do escritor á hora de
evocar a súa poliédrica figura: esta conquista de novos lectores, o que equivale á
conquista, pola sedución, de novos cidadáns coñecedores e respectuosos co seu
inmenso patrimonio cultural.

Freixanes, Víctor F., “Dúas celebracións”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 14 maio 2017, p. 20.
Na primeira parte do artigo, rememora a primeira edición do Día das Letras Galegas, “nun
ambiente case exclusivamente académico” e alude á creación, o ano anterior, da
Asociación Cultural O Galo, un movemento que “conformou a primeira gran resposta
social a prol da lingua e a cultura nosa despois da guerra civil”, xunto co recital de Raimon
en 1967. Refire que en 1963, tras o recital en Fonseca, houbo unha “procesión cívica”
cara á figura de Rosalía de Castro situada na alameda de Compostela, onde se leron
poemas, se pronunciou “algún discurso espontáneo” e se cantou o Himno galego. Remata
sinalando que “a policía limitouse a observar”. Na segunda parte céntrase no acto de
entrega dos Premios da Crítica Galicia e aclara que aborda ambos os dous acontecementos
porque expresan algo que me parece fundamental: a movilización (a iniciativa) da
sociedade civil”.

_____, “A ledicia de vivir”, La Voz de Galicia, “Letras galegas, 15 maio 2017, p. 4.
Comenta a traxectoria literaria e vital de Carlos Casares, realizando unha introdución á
súa figura. Destaca o seu labor como escritor, editor, conferenciante, profesor, ensaísta,
crítico literario, lector, académico e columnista. Salienta o papel decisivo que tivo no
delicado período da transición política á democracia en España, mais tamén no pulo da
cultura e literatura galegas.

Giráldez, José Miguel, “Nun día coma hoxe”, El Correo Gallego, “Radio&TV”, “Los
reyes del mando”, 17 maio 2017, p. 58.
Fai referencia á actualidade da obra e da figura de Carlos Casares malia os anos
transcorridos dende o seu falecemento. Destaca as súas extraordinarias dotes de
narrador de historias, cun claro substrato no seu berce limego, a súa estadía
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ourensán e a súa chegada a Compostela e os anos de relación con Ramón Piñeiro.
Explica que sobre este continuum se constrúe o seu grande edificio verbal, unha
construción que non se pode entender sen partir dese profundo fondo de oralidade,
tan presente no seu medio familiar e na súa contorna limega. Afirma que se trata
dunha arquitectura feita con palabras, que aseguran a permanencia do sistema
literario e cultural galegos.

Gómez, Noelia, “Maruxa Mallo e Casares, protagonistas de 2017”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, n.º 230, “dar que pensar”, 19 xaneiro 2017, pp. 2-3.
Refire que Maruja Mallo e Carlos Casares son “fundamentatis para a traxectoria cultural
de Galiza, con personalidades e actitudes creativas que deixaron unha pegada fonda no
país”. Respecto a Casares, incide en que, grazas á súa “ampla traxectoria profesional,
converteuse, a día de hoxe, nunha das figuras máis renovadoras da literatura galega das
últimas décadas” e no seu “papel na vida cultural., social e institucional do país, xunto ao
forte compromiso de defensa do galego”. Recolle que a Real Academia Galega destaca
“a calidade, a vocación abertamente comunicativa e o carácter variado da obra de
Casares”. Reproduce a valoración da súa figura por parte de Gustavo Garrido, Francisco
Castro e de Ramón Villares. No á parte “Actividades” nomea as que organizarán distintas
institucións galegas.

González Tosar, Luís, “De morte matada”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”,
7 marzo 2017, p. 32.
Comenta a querencia de Carlos Casares pola “xente rara”, vinculada aos homicidios de
personaxes excéntricos, pon así en relación varios escritores e obras que lle poderían
interesar a Casares por mor deste motivo, como William Burroughs, Krystian Bala, Issei
Sagawa ou Luis Antón de Olmet.

_____, “Maus de bronce”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 21 xullo 2017, p.
43.
Comenta a creación do monumento en homenaxe a Carlos Casares na Insua dos Poetas,
da man de Buciños. Explica que a escultura leva por nome Vento Ferido e que é unha
man, coa que se simboliza o labor literario do escritor. Precisa que o escritor e o artista
eran amigos desde hai moitos anos, polo que esta homenaxe é un agasallo para o seu
falecido amigo.

Grela, Xosé Antonio, “A galiña azul”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Tribuna libre”,
23 maio 2017, p. 37.
Traza vínculos coas principais obras de Carlos Casares, facendo alusións a personaxes,
novelas e traducións do autor. O artigo semella unha homenaxe en clave sentimental no
que se dirixe directamente ao escritor homenaxeado no Día das Letras deste ano.
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Gutiérrez, Eduardo, “Letras para Carlos Casares”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 14 maio 2017, p. 27/ El Progreso, “Opinión”, 14 maio 2017, p. 31/
El Progreso, “Opinión”, 18 maio 2017, p. 22, “Aequo animo”.
Dá conta da experiencia como lector da obra de Carlos Casares, especialmente de
Ilustrísima, e define a experiencia de volver a súa obra como unha volta ás lembranzas.
Gutiérrez, Eduardo, “A fila dos mancos”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis” /
El Progreso, “Opinión”, “Aequo animo”, 30 xullo 2017, p. 29.
Comeza aludindo a un artigo anterior seu no que se refería á novela de Casares “que
contaba a historia dun bispo, prudente e ilustrado” na que hai referencias ao cinema,
tamén abordado no volume narrativo O acomodador, de Marcial Suárez e ilustrado por
Luís Seoane. E alude á cinta cinematográfica “O documento”, de Enrique Rodríguez
Baixeras, baseada no relato homónimo de Ánxel Fole.

Iglesias, Xosé Ramón R., “Os nítidos soños de Carlos”, El Correo Gallego, “Galicia”,
“Loguiño de crarear”, 21 maio 2017, p. 12.
Dá conta do comezo da actividade docente de Carlos Casares no ano 1969, reflexionando
sobre a ausencia de ordenadores nas aulas por aquel entón e contrastándoo co número de
galegofalantes, superior no período de prohibición.

Jardón Dacal, Xosé Antón, “Espellos cóncavos na longa noite do cuarto minguante”, La
Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 2 febreiro 2017, p. 30.
Abre a columna cunha cita de Vento ferido.

_____, “A Coresma que sempre comeza e nunca acaba”, La Región, “Opinión”, “Cartas
sen selo”, 2 marzo 2017, p. 29.
Abre a columna cunha cita de Xoguetes para un tempo prohibido.

_____, “A persistente secura que non afresca”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”,
16 marzo 2017, p. 30.
Abre a columna cunha cita de Xoguetes pra un tempo prohibido.

_____, “Tres eran tres”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 30 marzo 2017, p. 33.
Abre a columna cunha cita d’Os escuros somos de Clío.
_____, “Correr para fuxir e non para chegar”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”,
13 abril 2017, p. 27.
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Abre a columna cunha cita d’Os escuros somos de Clío.

_____, “Don Nacho, Rajoy e o sorriso que nos chafan a diario”, La Región, “Opinión”,
“Cartas sen selo”, 4 maio 2017, p. 33.
Abre a columna cunha cita d’Os escuros somos de Clío.

_____, “Pedro, ti sabes o que é unha nación?”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”,
1 xuño 2017, p. 33.
Abre a columna cunha cita de Deus sentado nun sillón azul.

_____, “Fiestras con cristais afumados”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 15
xuño 2017, p. 33.
Abre a columna cunha cita de Deus sentado nun sillón azul.

_____, “Os fabricantes do bulleiro”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 29 xuño
2017, p. 35.
Abre a columna cunha cita de Deus sentado nun sillón azul.

_____, “Pintamos algo no mapa?”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 13 xullo
2017, p. 39.
Comenta a situación territorial de Galicia nun clima político delicado coa celebración do
referendo catalán. Mentres que tanto Cataluña coma Euskadi loitan por unha
independencia nacional, esquecen por completo á comunidade galega que non forma
parte dos seus plans “separatistas”.

_____, “O mercado da Boubería peninsular”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”,
10 agosto 2017, p. 47.
Critica a precaria situación do país, gobernado por persoas con traxe que se preocupan de
todo menos do mellor para a xente. Critica tamén o fútbol, o deporte rei, que nos últimos
anos está a ser o obxectivo primordial dos especuladores e da corrupción.

_____, “Esencias da preguiza: a ocorrencia”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”,
24 agosto 2017, p. 37.
Salienta a grande enfermidade da xubilación: a ociosidade. Nunha conversa nun bar, un
home manifesta que se quere retirar, ante o cal o camareiro lle contesta que nin se lle
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ocorra, pois unha vez que unha persoa se mantén ociosa comezan os problemas. Ao ter
demasiado tempo libre un remata volvéndose tolo.

_____, “Esencias da preguiza: o dilema”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 7
setembro 2017, p. 32.
Seguindo o fío da historia anterior na que un home desexaba retirarse para converterse en
ferrador de animais, comenta como esta persoa acode ás oficinas da Seguridade Social
para solicitar a súa pensión como avogado e a compatibilidade de pensionista co oficio
de ferrador. Refire que a encargada das prestacións lle comunica asombrada que non
coñece esa palabra, moito menos o oficio.

_____, “Esencias da preguiza: a cerellada dos papeis”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen
selo”, 21 setembro 2017, p. 30.
Segue o fío do home que agora xa porta o papel que o identifica como un xubilado, pero
falta por solucionarse o asunto de ser ferrador de bestas para o que lle piden uns permisos
do todo inalcanzables. Finaliza coa crítica aos mandatarios que sempre poñen algún
impedimento para que as persoas desenvolvan as actividades que queren.

_____, “O que aprendín do 1-O, pero ti xa o sabías”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen
selo”, 19 outubro 2017, p. 31.
Abre a columna cunha cita de Deus sentado nun sillón azul.

_____, “Son tempos de encontros necesarios”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”,
17 novembro 2017, p. 34.
Comenta os acontecementos vividos en España durante o proceso catalán, polo cal se
enviou dende o goberno unha resposta altamente represiva. Isto causará consecuencias en
Galicia, xa que a galeguidade política non se atopa especialmente preocupada polas
persoas máis desfavorecidas nin pola identidade dos galegos.

Jaureguizar, Santiago, “Pintade hologramas de Casares, nenos”, Diario de Pontevedra
/El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 83, 21 maio 2017, p. 8.
Artigo que fai unha crítica ao Día das Letras Galegas e á súa deriva, fai breves alusións a
Carlos Casares e á lectura que se fixo este ano, no que é homenaxeado, da súa obra. Tamén
fai crítica das actividades lectivas vinculadas con Carlos Casares polo escaso trasfondo
que achegan ao estudantado.

Lezcano, Arturo, “Initium coronat opus de Casares”, La Región, “Opinión”, 7 decembro
2017, p. 26.

400

Afirma que Casares merecía a “Medalla de Ouro de Galiza, non só de Ourense”, xa que
a súa obra “nunca resultou de circunstancias, inda con resultados mellores ou menos bós”.
Alude ao “Initium” que reza na inscrición do frontispicio do antigo Seminario menor de
Ourense, que marca o “Initium’ sen dúvida de vocación literaria denantes de baixar do
seminario para il non tan menor”. Finaliza recollendo unha afirmación do seu amigo en
común Damián Villalaín: “A morte é absurda”.

Limia de Gardón, Xabier, “De tertulia con Prego de Oliver e Casares”, La Región,
“Ciudad”, “Arte et alia”, 20 febreiro 2017, p. 8.
Fai un percorrido de sucesos e influencias intelectuais na biografía de Carlos Casares, o
mesmo artigo comeza poñendo en relación a publicación de Cantares Galllegos de
Rosalía de Castro coa primeira publicación de Casares, Vento ferido. Finalmente, achega
nomes de autores de obras que versan sobre a vida ou a obra do autor ourensán, entre os
nomes destácase o de Henrique Monteagudo e Afonso Monxardín.

_____, “Achegándonos á galaxia de Carlos Casares”, La Región, “Ourense”, “Arte et
alia”, 8 maio 2017, p. 8.
Dá conta da iniciativa da Fundación Casares, coa axuda de institucións autonómicas e
ourensáns, coa que inaugurará a exposición Os Mundos de Carlos Casares na Sala José
Ángel Valente.

_____, “Manolo de Buciños explicita a metafísica de Casares na Ínsua”, La Región,
“Ourense”, “Arte et alia”, 17 xullo 2017, p. 6.
Explica que Manolo de Buciños homenaxeou a Carlos Casares na Ínsua dos Poetas cun
monumento en pedra, por ser “un dos escritores máis prolíficos da lingua galega”. Indica
que a obra escultórica se compón dunha man aberta, unha inmensa palma para dar a
benvida a todos os que desexen achegarse a el.

López Castro, Manuel, “Casares/Fole”, El Progreso, “Opinión”, “Entre dos”, 15 maio
2017, p. 18.
Salienta o desfrute que sempre lle produce a lectura da obra de Carlos Casares e a
súa capacidade fabuladora, de gran conversador. Relata unha anécdota na que
contaba como coñecera ao escritor Ánxel Fole, nunha das súas visitas á casa de
Ramón Piñeiro, destacando que lle sorprenderon o aspecto e as formas de se
expresar do escritor lugués, xa que que non podía recoñecer naquelas formas ao
autor de Á lus do candil e Terra brava, que xa tiña lidas e que tanto o deleitaran.
Apunta que anos máis tarde, os dous escritores afondarían na súa relación, froito da
cal nacería o libro de Casares Conversas con Ánxel Fole.
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Loureiro, Ramón, “Carta desde esta beira”, La Voz de Galicia, “Letras galegas”, 15 maio
2017, p. 10.
Lamenta a morte de Carlos Casares mentres rememora momentos da súa vida e a súa
admirada personalidade.

Martín, Gerardo, “Cunqueiro, al hospital y Casares pierde su tren”, Atlántico Diario,
“Opinión”, “Entrar a por uvas”, 2 febreiro 2017, p. 22.
Comenta a proposta da Alcaldía de Vigo de darlle o nome Carlos Casares á rotonda da
Vía da Hispanidade e, entre outras reflexións sobre onomástica, historia e relixión suxire
que se lle poña o nome do escritor á estación de ferrocarril da Oliva.

Melchor, Xurxo, “As letras, Casares e Iñaki Williams”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, “Crónica ciudadana”, 18 maio 2017, p. L2.
Dá conta da vertente activista de Carlos Casares a prol da lingua, ademais de louvar a súa
figura como escritor e articulista. Destaca tamén o clixé empregado por el na prensa “Á
marxe”.

Mera, Manuel, “Un 17 de maio que remexa conciencias”, La Región, p. 32, 9 maio 2017/
Atlántico Diario, 17 maio 2017, p. 23, “Opinión”.
Trata sobre a celebración do Día das Letras dedicado a Carlos Casares e incide na
situación lingüística do galego, fai un repaso pola situación sociolingüística actual á par
que un breve repaso histórico. No comezo do artigo faise referencia á primeira obra do
autor, Vento Ferido.

Monteagudo, Henrique, “Do conto oral ao ensaio narrado”, El Correo Gallego, “Día das
Letras Galegas”, 17 maio 2017, p. 10.
Ao se publicar Un país de palabras (1998), Carlos Casares definiu a súa obra como
como un libro de ensaios narrados, reflexións desenvolvidas en forma narrativa
sobre literatura. Explica que esta definición está en conformidade coa súa condición
de contador de historias, tanto na súa novelística coma nos seus contos e mesmo na
súa oratoria, e que é unha base oral que tamén está presente na súa columna de
prensa “Á marxe”, acabando así por inventan o ensaio narrado. Explica que, cara a
finais dos noventa, a partir de charlas e conferencias sobre escritores clásicos
(Álvaro Cunqueiro, Gonzalo Torrente Ballester, Vicente Risco, Ramón Otero
Pedrayo, Ramón Piñeiro), sobre a súa propia obra e outros temas relacionados con
Galicia, Casares publicou Un país de palabras, unha vez depurados os materiais,
dando lugar a esta obra na que dá forma aos seus ensaios narrados, e é unha mostra
máis da súa poliédrica literatura.
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Nicolás, Ramón, “Unha viaxe polo Universo Casares”, La Voz de Galicia, “Letras
galegas”, 15 maio 2017, p. 18.
Realiza unha lembranza da personalidade e obra de Carlos Casares con motivo da
celebración do Día das Letras Galegas. Destaca os títulos Vento ferido, O xogo da guerra,
O sol do verán, Curros Enríquez, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Conversas con Ánxel
Fole, Deus sentado nun sillón azul, Cambio en tres, Xoguetes para un tempo prohibido,
Os escuros soños de Clío, Ilustrísima, Os mortos daquel verán, Ramón Piñeiro. Unha
vida por Galicia, Un país de palabras e Hemingway en Galicia.

Núñez Feijóo, Alberto, “Palabras para un país”, ABC, “Galicia”, “Día das Letras
Galegas”, “Tribuna”, pp. 64-65/ Atlántico Diario, “Opinión”, “Día das Letras Galegas
2017”, p. 22/ Diario de Arousa, “Galicia”, “Artigo polo Día das Letras Galegas”, p. 25/
Diario de Ferrol, “Galicia”, “Artigo polo Día das Letras Galegas”, p. 25/ Diario de
Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 26/ El Correo Gallego, “Opinión”, “Tribuna”, p. 6/
El Ideal Gallego, “Galicia”, “Artigo polo Día das Letras Galegas”, p. 25/ El Progreso,
“Opinión”, p. 28/ Faro de Vigo, “Sociedad”, “Día das Letras Galegas 2017”, p. 42/ La
Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, “Día das Letras Galegas”, p. 38/ La Región,
“Opinión”, p. 31, 17 maio 2017.
Destaca a traxectoria de Carlos Casares ao longo da súa vida, non só como creador
literario e xornalista, senón tamén como político, ao que atribúe méritos polo traballo
desenvolto na Lei de Normalización Lingüística e polo traballo realizado na autonomía
de Galicia. Contra o final do artigo cita palabras do escritor : “se tes unha mente aberta
ao mundo, estás no mundo; e se a tes pechada, tanto ten que residas en Nova York como
en calquera outro sitio”.

Ocampo, Carlos, “O señor que non quixo esquecer o neno”, La Voz de Galicia, “La voz
de la escuela”, n.º 1.153, “literatura”, 26 abril 2017, p. 6.
Elabora un percorrido pola biografía de Carlos Casares, achégase ás facetas de escritor
literario e de xornalista, destacando as súas obras Ilustrísima e Vento ferido. Tamén fai
referencia a obras que versan sobre a vida e a traxectoria do autor como Carlos Casares.
Vida e literatura, de Damián Villalaínn, e Carlos Casares. Contador de historias (vida e
obra) de Henrique Monteagudo.

Pernas, Ramón, “De Carlos y Kristina”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Nordés”, 13
maio 2017, p. 16.
Relata as vivencias compartidas con Carlos Casares e Kristina Berg. Destaca a habilidade
para contar historias de Casares, a admiración polos países escandinavos, as viaxes,
lembra a súa participación na presentación d’Un país de palabras, as conversas sobre a
Galicia soñada e, en especial, a amizade coa súa esposa Kristina así como o último
encontro con esta en Suecia, o seu país de orixe.
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Perozo, Xosé A., “O tempo con Casares”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Pensar por
pensar”, 17 maio 2017, p. 39.
Evoca a súa chegada a Compostela, procedente de Vigo e o seu encontro con outros
mozos universitarios procedentes de todos os puntos de Galicia e subliña o seu
primeiro contacto coa lingua así como coas distintas sensibilidades políticas do
momento. Recorda especialmente, entre aqueles mozos, o seu primeiro encontro con
Carlos Casares, naquela altura xa un autor recoñecido, a súa verba áxil e a súa
conversa acaída. Tamén lembra a súa axuda nos seus comezos como xornalista á
hora de facilitarlle Casares o achegamento a figuras sobranceiras da cultura galega,
feito que lle serviu para un maior coñecemento da singularidade do país. Dá conta
tamén dos seus encontros co escritor en Vigo, do seu interese por un ensino en galego
e por unha literatura infantil, da que eran mostras as súas primeiras obras de teatro,
as súas colaboracións con distintos proxectos musicais para as crianzas, entre outras
achegas. Evoca, en definitiva, aqueles tempos tan difíciles e necesarios para
recuperar a galeguidade perdida e sementar a do futuro. E remata recordando a
importancia de Carlos Casares en tan diferentes campos: como activista, editor,
columnista, labor institucional e como home de consensos e gran conversador.

Piñeiro, Antonio, “Unha cobra na casa dos poetas”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”,
18 maio 2017, p. 28.
Achega unha anécdota, que parte da idea de dedicar as escaleiras da Casa dos Poetas de
Celanova a Carlos Casares, quen quixo que as escaleiras se conservaran enteiras na súa
restauración. Ao mesmo tempo, fala dunha aparición dunha cobra na parte baixa da casa
e que o propio Casares podería trazar unha historia a través da propia anécdota da serpe.

Piñeiro Pais, Laura, “Abrentes de esperanza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 627,
“Letras Galegas 2017”, “Carlos Casares”, 17 maio 2017, p. III.
Saliéntase que as primeiras incursións de Carlos Casares na literatura foron no
xénero poético e recórdanse as súas reflexións sobre a poesía galega e española nas
súas colaboracións en xornais como La Región e La Voz de Galicia, entre outros
moitos medios. Indica que esta primeira etapa como poeta desenvolveuna nada máis
chegar a Compostela a principios dos anos sesenta, participando en distintos
certames das Festas Minervais, merecendo distintos galardóns, así como
participando en recitais poéticos como o que tivo lugar en homenaxe a Rosalía de
Castro, con motivo da primeira celebración do Día das Letras Galegas de 1963,
dedicado á escritora e no que recitou “Verbas de esperanza para Rosalía”, que sería
logo publicado na revista Grial. Destaca tamén como significativa a súa conferencia
sobre a poesía española, pronunciada na Facultade de Filosofía e Letras o ano 1965,
na que se detivo especialmente na figura de Antonio Machado, poeta ao que lle
dedica os versos de “Poema de emerxencia para Antonio Machado”, compilado na
antoloxía Homenaxe a Machado (1996). Apunta que a súa produción poética está
recollida en diferentes revistas, como Grial e Claraboya, así como en diferentes
antoloxías, como a feita por Basilio Losada, Poetas gallegos de posguerra, no ano
1971, mais que será en Grial onde Casares publique algúns dos seus textos poéticos
máis significativos: “Verbas de esperanza para Rosalía”, “Roula muíño triste” e
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“Amemos”, esta última composición dedicada a Xohana Torres, compañeira súa de
xeración.

____, “De ʻVento feridoʼ a ʻOs escuros soños de Clío”, El Ideal Gallego, “Especial Día
das Letras Galegas 2017”, 17 maio 2017, p. 37.
Achega un percorrido pola obra de Carlos Casares, sinalando as súas referencias literarias
a nivel universal. Repasa as mudanzas no seu estilo narrativo e destaca como elementos
característicos do autor a sinxeleza, a confluencia de memoria e historia e o humor.

Ponte Far, José A., “Torrente en Serantes”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Santiago”, “Viéndolas pasar”, 29 xaneiro 2017, p. L4.
A través da lembranza do enterro de Torrente Ballester, dá conta das circunstancias que
levaron a Casares a achegarse á lectura das obras do ferrolán e á consolidación posterior
da amizade entre ambos os dous.

Porto, Héctor J., “Os xoguetes do neno”, La Voz de Galicia, “Letras galegas”, 15 maio
2017, p. 12.
Fala da paixón que sentía Casares pola fotografía, as motos, as radios, e especialmente
polos trens e as súas maquetas.

Pousa, Luís, “No Día das Teclas Galegas”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Con letra do
nove”, 18 maio 2017, p. 15.
Comeza facendo referencia ás obras A galiña azul e A laranxa máis laranxa de todas as
laranxas e a súa tradución do Principiño. Dá conta dunha anécdota de Carlos Casares co
escritor británico de orixe hindú V. S. Naipaul nunha cea, na cal o autor galego obviou
que o caldo galego levaba carne para que o escritor hindú continuase degustando o prato.
No texto vincúlase este feito con outra anécdota de Luís Pousa.

_____, “A ledicia de ler”, La Voz de Galicia, “Letras galegas”, 15 maio 2017, p. 9.
Loa a carreira e a obra de Carlos Casares.

Regueira, Mario, “Reiventar estratexias”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 627,
“Letras Galegas 2017”, “Carlos Casares”, 17 maio 2017, p. VI.
Salienta a temperá relación de Carlos Casares con Ramón Piñeiro e cos intelectuais do
grupo de Galaxia, dende moi novo, ao chegar a Compostela nos primeiros dos anos
sesenta. Comenta a súa relación cos vellos mestres de preguerra e cos novos poetas da
súa xeración, como García Bodaño, Arcadio López Casanova ou Xohana Torres, xunto
aos que participou en distintas edicións das Festas Minervais, aínda que, curiosamente,
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sexa o único destes novos escritores que non publicase nunca un libro de poemas. Afirma
que este contacto co grupo de Galaxia sería determinante na vida do escritor así como no
futuro doutros xoves escritores do seu tempo como Gonzalo R. Mourullo, Xosé Luís
Méndez Ferrín, entre outros, quen cumpriron un papel fundamental na aparición dunha
nova poesía e dunha nova narrativa galegas. Refire que este grupo de novos autores,
nunhas coordenadas ideolóxicas e estéticas en certa medida afastadas dos seus mentores,
derivou cara a posturas moitas veces irreconciliables, política e culturalmente, e que, entre
aquel grupo de novos creadores estaba Carlos Casares, o máis próximo ao grupo Galaxia.
Destaca que no ano 1967 vai ver publicado un libro dunha evidente modernidade: Vento
ferido; un libro, á par doutras obras dos novos escritores, que van facer posible unha
renovación da liña máis tradicional da editorial e unha apertura a unha nova estética e a
unhas renovadas formas de pensamento, político e sobre a propia cultura e o futuro de
Galicia. Afirma que Casares cumpriu un papel de mediador entre a modernidade dos
creadores dos anos sesenta e a concepción máis conservadora dos galeguistas históricos,
tamén no terreo da literatura, pois sempre foi consciente da necesidade dun equilibrio
entre a experimentación e o achegamento a un público lector máis amplo. Comenta que,
xa como futuro editor, tamén sería un home ponte entre unha concepción do mundo
editorial como prolongación dun pensamento galeguista de resistencia e a necesidade
imperante de se desenvolver culturalmente nun mercado libre, nunha cultura de consumo.
Salienta que, neste senso, Casares sempre tivo moi presente a función do público e os
condicionantes históricos no tocante á receptividade da cultura galega, e isto tanto no seu
desempeño como creador e como editor.

Requeixo, Armando, “Un poeta de principios”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El
Ideal Gallego, “Día das Letras Galegas 2017”, 17 maio 2017, p. 41.
Faise fincapé no feito de que Carlos Casares, nun principio, foi poeta antes que gran
narrador e ensaísta. Lembra que antes de chegar a Compostela no ano 1961, tratara en
Ourense a Vicente Risco e a outros poetas que o marcaron como Antón Tovar e Uxío
Novoneyra, que lle deu a coñecer a outro novo poeta, Arcadio López Casanova, que viña
de publicar Hombre Último (1961). Indica que ao chegar a Compostela comparte amizade
con este novo poeta, sendo un lector voraz de poesía galega e foránea, e que en febreiro
de 1963 participa con López Casanova nun recital poético no Liceo de Ourense,
clausurado por Ramón Otero Pedrayo. Destaca que nunha entrevista publicada no xornal
La Región con motivo do acto, conta que está a escribir un libro que se había chamar
“Poemas da Limia”, se ben nunca viu a luz, e que no xornal La Noche anuncia a súa
participación (co poema “Verbas de esperanza para Rosalía”, publicado logo na revista
Grial), xunto con Arcadio López Casanova, nun recital de homenaxe a Rosalía que se
estaba a preparar en Compostela con motivo da primeira celebración do Día das Letras
Galegas, un acto no que tamén participaron Salvador García Bodaño, Xohana Torres e
López Casanova. Apunta que ese mesmo ano participa nas Festas Minervais, sendo
laureado, cunha triloxía poética “Poemas lembranza” e tamén nos Xogos Florais de
Vilagarcía, no que foi premiado polo poema “Tempo de dor e esperanza”. Informa que no
ano 1965, con motivo dunha exposición de artistas plásticos nos baixos do hotel Roma
de Ourense, participou nun recital xunto a Antón Tovar e Francisco Domínguez e
posteriormente, nunhas Xornadas de confraternización galaico-catalás en Barcelona, cabo
de Celso Emilio Ferreiro, Francisco Romero e Xosé Luís Méndez Ferrín. Rememora que
no ano 1966 volveu ser distinguido nas Festas Minervais coa triloxía “Coma o ruído do
silencio” e que colabora coa composición “Poema de emerxencia para Antonio Machado”
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na publicación Machado na nosa voz, editado en Lugo polo Círculo das Artes.; ano no
que aparecen tamén dous novos poemas na revista Grial, “Amemos” e “Non e
finalmente”, e o poema “Hoxe amañecín un pouco máis pobre”, que aparece no libro
colectivo Poemas al Che do Instituto del libro de La Habana. Resume, unha década, a dos
sesenta, na que o narrador ourensán cultivou a súa poética, dentro dunha estética social e
testemuñal, de claro fondo existencialista, propia dese momento histórico, de aí que
considere a Casares como un poeta desde o principio, e de principios.

_____, “Príncipes vellos e escaravellos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 627,
“Letras Galegas 2017”, “Carlos Casares”, 17 maio 2017, p. IV.
Fálase da faceta de Casares como tradutor, unha das caras dunha personalidade
polifacética (narrador, ensaísta, editor...) fundamental dentro da cultura galega.
Destácase, como consecuencia da súa sensibilidade política democrática e da súa
militancia antifranquista, o feito de que foi unha versión ao galego (xunto con Salvador
García Bodaño) dos poemas de Raimon, con motivo do recital do cantor valenciano en
Compostela en maio do 1967, a súa primeira tradución dun texto foráneo. Refire que tras
daquela primeira experiencia veu a tradución d’O Principiño de Antoine de SaintExupéry e d’Os escaravellos voan á tardiña, da autora sueca María Gripe; e tamén, e non
menos importante, a súa versión ao galego doutro clásico universal, O vello e o mar, de
Ernest Hemingway, así como a adaptación de obras doutros autores españoles como
Gonzalo Torrente Ballester. Apunta que todo isto é indicativo da alta estima que Casares
tiña do labor tradutor e da necesidade de que os libros clásicos universais tivesen presenza
na nosa cultura, e, ao contrario, da necesidade de que as obras en lingua galega tamén
fosen coñecidas no exterior, de aí que cite as traducións da súa propia obra ao castelán, o
seu labor de autotradutor dos seus libros. Salienta asemade o proxecto desenvolvido
dende o Consello da Cultura Galega coa creación do Catálogo de obras literarias en lingua
galega, traducidas a outros idiomas. Remata concluíndo que o escritor da Limia sempre
foi consciente deste proceso de intercambio e retroalimentación intercultural e lingüística,
da necesidade de visibilizar en todos os ámbitos culturais as producións literarias así como
o pensamento que Galicia achega á cultura universal.

Rivas, Chito, “Emilio Rúa, un cantante de bares”, La Región, “Provincia”, “Testemuñas
da memoria”, 27 xaneiro 2017, p. 31.
Alude a que Emilio Rúa ten un proxecto, xunto con Carlos Caneiro, “de música e poesía
poñendo en valor a figura de Carlos Casares”.

Riveiro Coello, Antón, “Casares no entroido”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “O
espolón”, 14 febreiro 2017, p. 14.
Salienta na obra de Casares a ollada persoal do seu labor xornalístico e comenta a especial
querenza do autor pola celebración do Entroido de Xinzo de Limia que recolleu en
numerosos artigos.
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_____, “Carlos e o teatro”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “O espolón”, 14 maio 2017, p.
20.
Comenta que a ironía, a retranca e o escepticismo, tan característicos da
personalidade e da obra de Carlos Casares, explícanse en base ao ascendente sobre
o escritor de distintos personaxes do seu medio familiar por liña paterna, citando en
concreto aos seus avós de Lamas, no tocante á aprendizaxe da oralidade. Mais
salienta tamén a influencia de súa nai, que motivou a súa afección polo feito teatral,
dando conta dos seus primeiros pasos como actor, nun papel de sacerdote, nunha
representación familiar de carácter humorístico.

Rodríguez, Carlos Luis, “Un ʻhackerʼ no Reino de Galicia”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “A bordo”, 17 maio 2017, p. 5.
Fai referencia á figura de Ramón Piñeiro, á súa capacidade persuasiva, a súa
intelixencia e empatía, ao maxisterio galeguista exercido sobre amplos sectores da
mocidade galega do seu tempo. E, en concreto, sobre un mozo Carlos Casares, que
semella o mellor herdeiro da personalidade do seu mestre. Refire que este
galeguismo cordial o escritor da Limia habíao conxugar coas concepcións
escandinavas da socialdemocracia, a partir do maxisterio do líder sueco Olof Palme.
Apunta que a arte da paciencia, a moderación, a modestia que foxe do solemne, entre
outras, son calidades que Casares recolle do pensamento e do proceder destes dous
seus referentes vitais e históricos. Incide en que, dende estas actitudes de
cordialidade paciente, consegue incorporar ao galego novos lectores, levados pola
súa literatura próxima e engaiolante. Cualifícao como unha sorte de hacker que
introduciu no pensamento galego un virus de amabilidade, lonxe da controversia
estéril, sendo este o seu principal legado á cultura galega.

Rodríguez González, Román, “Carlos Casares, o compromiso afable”, La Voz de
Galicia, “Opinión”, “Tribuna”, 17 maio 2017, p. 17.
Salienta o carácter especial das Letras Galegas deste ano, sobre todo polo amplo
número de actividades desenvolvidas e o alto grao de participación nas mesmas.
Explica que todo isto se debe, en gran medida, ao carácter sedutor do escritor
protagonista da celebración, ao feito de ser unha figura querida e apreciada, de
carácter amable, firme e tranquilo. Prosegue recordando a súa obra literaria e
xornalística, o estilo transparente e cálido das súas columnas, o seu papel como
irradiador da nosa lingua en segmentos sociais máis amplos do habitual, pasando a
louvar o seu papel institucional, como presidente da editorial Galaxia -collendo o
relevo dos seus vellos mestres galeguistas-, do Consello da Cultura Galega, a súa
presenza como deputado no Parlamento de Galicia, os seus traballos a prol da Lei
de Normalización Linguística e o seu bo facer á hora de construír pontes e acordos.
Remata afondando na súa personalidade flexible, aberta e tolerante, e mostrándoo
como o mellor exemplo do “mellor galeguismo cordial e integrador”.
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S. N., “O día da nosa lingua e cultura”, Atlántico Diario, “Letras galegas”, “Real
Academia Galega”, 17 maio 2017, p. 2.
Dá conta do acto que se celebrará para homenaxear a Casares: a sesión extraordinaria da
Real Academia Galega en Xinzo de Limia, con intervencións sobre o territorio da infancia
e adolescencia de Casares por parte de Fina Casalderrey, Henrique Monteagudo e Xesús
Alonso Montero e de Víctor F. Freixanes para pechar o acto. Lembra que a Real Academia
Galega abriu o coñecido como “Ano Casares” en febreiro coa presentación do proxecto
web Primavera das Letras no CEIP Carlos Casares de Vilariño (Nigrán-Pontevedra).
Remata explicando o significado do Día das Letras Galegas e a orixe da celebración. Nun
á parte, intitulado “A RAG: promoción da lingua galega”, sintetiza o labor desenvolvido
durante “111 anos de historia”.

Siro, “O humor en Carlos Casares”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Puntadas sen fío”, 9
setembro 2017, p. 18.
Comenta unha das facetas menos comentadas de Carlos Casares: o humor. Destaca a súa
facilidade para a comicidade, facendo humor de calquera cousa, dos elementos cotiáns
que compuñan a súa vida. Salienta unha anécdota satírica vivida por Alfredo Conde,
amigo de Casares, que foi feita burla durante varios días.

_____, “Carlos Casares, o gran fabulador”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Puntadas sen
fío”, 25 novembro 2017, p. 17.
Refire que no Simposio Carlos Casares, organizado pola Real Academia Galega, se
destacou a capacidade de fantasiar do autor. Explica que a súa inventiva era especial
debido a que se baseaba nas cousas do día a día, nos elementos diarios que nada tiñan de
sorprendente até que o escritor as reformulaba na narrativa.

Tosar, Luís G., “Mozote eterno”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 14 abril
2017, p. 33.
Dá conta das anécdotas persoais do articulista con Carlos Casares, con quen descubriu a
escultura de Manuel García Vázquez, Buciños, a quen coñeceu posteriormente por mor
do entusiasmo e a insistencia de Carlos Casares. Destaca o texto de autoría de Casares
dentro da obra Buciños. Artistas ourensáns (IV).

_____, “Viaxe a C. C.”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 1 maio 2017, p. 25.
Dá conta da mostra Os mundos de Carlos Casares, no centro José Ángel Valente, achega
a estrutura da exposición que se divide en cinco prismas: paisaxes, luzadas, o redondel,
conviña e a viaxe.
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Valcárcel, Xulio, “Un gran relator oral, ameno e divertido, que sabía escoitar”, Diario de
Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Día das Letras Galegas 2017”, 17 maio
2017, p. 35.
Fai referencia á dimensión de Carlos Casares como gran narrador oral e rememora
unha viaxe de regreso á Coruña xuntos dun congreso celebrado en Corcubión a
mediados dos anos noventa. Sinala que, entre outros temas, Casares mostraba a súa
ledicia porque o galego se fose incorporando aos medios de comunicación
audiovisual, mostrándose orgulloso da súa presenza en series de éxito como Mareas
vivas. E que tamén se mostraba feliz polo aumento de lectores en lingua galega,
poñendo como exemplo a ampla recepción de obras de autores como Manuel Rivas.
Rememora que lamentaba a incomprensión dalgúns lectores pola súa columna “Á
marxe” que critican polo seu galego castelanizado e o seu contido simple, pois pensa
no beneficio que para a nosa lingua supón dispor desa columna diaria na contracapa
do xornal. Pasan logo a comentar a polémica xurdida a propósito da antoloxía Poesía
gallega contemporánea de González Garcés na que se incluía a Camilo José Cela e o
propio autor da antoloxía, un feito controvertido.

Vara, Alfredo, “Carlos, referente”, La Voz de Galicia, “A ponte”, 16 maio 2017,
contracuberta.
Coméntase a cercanía dos lectores co autor homenaxeado este ano no Día das Letras
Galegas, así como a condición de gran narrador e columnista de Carlos Casares, o
seu compromiso con Galicia e a súa faceta política. Destaca tamén o seu activismo a
prol da cultura e a súa xenerosidade á hora de responder ás múltiples chamadas
dende distintos puntos de Galicia para desfrutar da súa amena palabra. Sinala que
esa xenerosidade súa e a súa condición de referente en tantos campos son algunhas
das facetas da rica personalidade do escritor, e un dos motivos polos que a súa figura
é recoñecida e chega a amplas capas de lectores.

Vázquez, Karmele, “Frente común de xunta e RAG para potenciar a Carlos Casares no
‘17-M”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 5 maio 2017, p. 33.
Entre outros temas, refire que os eixos fundamentais da reunión mantida entre o
presidente da Xunta de Galicia, o conselleiro de Educación e Cultura e o presidente da
Real Academia Galega foron “o traballo conxunto en favor da figura de Carlos Casares”
e “a posta en valor e a ‘dignificación’ do noso idioma”.
_____, “O Principiñoʼ, o texto fundacional da literatura galega traducida”, El Correo
Gallego, “Especial Día das Letras Galegas”, 17 maio 2017, p. 12.
Repárase na importancia de Carlos Casares como precursor da literatura infantil
en galego, consciente da necesidade de achegar a lingua galega aos novos lectores e
de potenciar a súa presenza no mundo educativo, un labor que sempre vai ter
presente como editor, alén de narrador ou autor teatral. Saliéntase o seu impulso a
coleccións como “Árbore” e “Costa Oeste”, cando era director da Editorial Galaxia.
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Recórdase, como creador, no campo da Literatura Infantil e Xuvenil galega, o
premio merecido pola súa obra A galiña azul, no ano 1968, no primeiro concurso de
contos infantís convocado pola Asociación Cultural O Facho, así como o premio da
mesma agrupación, no seu concurso de teatro, co peza As laranxas máis laranxas de
todas as laranxas, no ano 1973. A continuación, faise un recordatorio especial ao seu
labor pioneiro de tradutor de obras significativas da literatura universal, entre
outras O vello e o mar, de Ernest Hemingway ou Os escarabellos voan á tardiña, de
María Gripe, se ben, ha ser O principiño, de Antoine Saint-Exupéry, a súa primeira
tradución, o libro que gozou de maior receptividade de entre todas as súas
traducións, e constituíu un fito importante no proceso de tradución ao galego dos
clásicos universais, neste caso, de obras destinadas aos lectores máis novos. Remata
o artigo citrando todas as obras de creación, para nenos, que Carlos Casares foi
publicando ao longo da súa vida

_____, “Os dez títulos da narrativa dun dos máis grandes nomes da segunda metade do s.
XX”, El Correo Gallego, “Especial Día das Letras Galegas”, 17 maio 2017, pp. 14-15.
Salienta como eixos da obra de Casares “a emigración, o retrato cotián e a memoria
mesturada cunha dose de humor”. A seguir ofrece as claves de dez das súas obras
narrativas: Vento ferido, Xoguetes para un tempo prohibido, Ilustrísima, Os mortos
daquel verán, O galo de Antioquía, Deus sentado nun sillón azul, Un polbo xigante e O
sol do verán.

Vázquez-Monxardín, Afonso, “Ano Carlos Casares”, La Región, “Opinión”, 10 xaneiro
2017, p. 28.
Ansía que o Día das Letras Galegas evolucione cara a un Día da Cultura Galega, polo que
a escolla de Carlos Casares como figura interdisciplinaria lle parece unha elección
acertada e necesaria.

_____, “50 anos dun recital”, La Región, “Opinión”, 9 maio 2017, p. 28.
Dá conta da actividade como militante estudantil de Carlos Casares no ano 1967, data na
que daría charla canda Araguren. Destaca a detención de ámbolos intelectuais e a
intercesión de García Sabell para sacar a Araguren da cadea e que Carlos Casares non
fora agredido.

_____, “Sete anos xa, meus”, La Región, “Opinión”, 9 decembro 2017, p. 25.
Comenta a dedicatoria do Día das Letras Galegas ao escritor Carlos Casares. Para isto
retoma a obra A cidade da xeración Nós do autor, na que homenaxea a un amigo xa
falecido.
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Ventura, Joaquim, “A memoria miúda”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 627,
“Letras Galegas 2017”, “Carlos Casares”, 17 maio 2017, p. II.
Destaca a capacidade de Casares para a narración oral, como conversador e
contador de amenas historias cotiás, unha faceta cultivada nos parladoiros informais
e nas páxinas dos xornais, lugar onde o escritor desenvolvía as súas habelencias
orais, onde facía gala de todos os tesouros que agochaba a súa memoria das cousas
miúdas. Recorda, en concreto, a súa relación con Casares durante un congreso
celebrado en Ourense no ano 1995, dedicado a Vicente Risco, e un último encontro
en Barcelona, no ano 2000, con motivo da xubilación de Basilio Losada. Destaca que,
en ambas as dúas intervencións, Casares dera cumprida conta da súa capacidade
de inventiva e da súa amenidade como comunicador. Distingue entre os contadores
de historias e os fabuladores, pertencendo Casares (o mesmo que Manuel María) á
primeira categoría, narradores caracterizados polo fino emprego da ironía e do
paradoxo, así como a gracia e o uso do detalle, pola empatía cos feitos narrados e
polo interlocutor ao que conseguen engaiolar e sorprender, sen faltar á verdade do
conto, mais tampouco sen renunciar a certa dose de encanto e imaxinación; e
ademais, non erixíndose nunca eles mesmos como protagonistas e centro do relato,
ao contrario dos grandes fabuladores.

Vidal Villaverde, Manuel, “Máis alá de Vento ferido”, Atlántico Diario, “Letras
galegas”, “Opinión”, 17 maio 2017, p. 10.
Apunta que Casares lle recorda “a algún dos dramatis personae dos relatos de Cunqueiro,
deses que nas preguntas condicionaba as respostas do outro, ou da outra”. Remata
comentando que “cabo duns días retornarei ás páxinas de Vento ferido, e cecais a Os
escuros soños de Clío”.

Vieites, Manuel F., “Unha fonda pegada”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 627,
“Letras Galegas 2017”, “Carlos Casares”, 17 maio 2017, p. VIII.
Alude á significación de Casares no desenvolvemento do teatro galego, tanto na súa
faceta de creador, de editor e mesmo dende o ámbito institucional, coma de
presidente do Consello da Cultura Galega, onde activou unha comisión técnica de
teatro no marco da Sección de Músicas e Artes Escénicas, resaltando que neste
ámbito, o institucional, ao que o teatro galego puido acceder e lexitimar o seu papel
dentro da nosa cultura. Explica que deste encontro e diálogo entre o mundo teatral
e as institucións políticas e culturais naceu a idea de crear unha Escola Superior de
Arte Dramática (ESAD), hoxe unha realidade na que o labor de intermediación e
persuasión de Casares foi determinante. De aí que dende distintos sectores se
reclame que a sede da ESAD e, en concreto, o teatro da institución leve o nome do
escritor. Faise a seguir unha referencia ás distintas adaptacións de textos narrativos
de Casares ao teatro: obras como A galiña azul ou Lolo anda en bicicleta. E,
fundamentalmente, destácase a valía do seu único texto teatral, As laranxas máis
laranxas de tódalas laranxas, en canto obra pioneira do teatro para nenos e da
dramaturxia galega.

412

Vilela, Branca, “Poden convivir os mortos cos vivos”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 14 maio 2017, p. 4.
Reflexiona sobre a necesidade de dedicar o Día das Letras Galegas a unha personalidade
que debe levar morta como mínimo dez anos, para ilustrar o caso fai un paralelismo co
Premio Nobel da Academia sueca. Destaca a importancia de modernización das
institucións culturais e resalta que dedicar o galardón a autores que aínda estean vivo sería
un dos modos de facelo.

Villares, Ramón, “Carlos Casares no Consello da Cultura Galega”, El Correo Gallego,
“Especial Día das Letras Galegas”, 17 maio 2017, p. 13.
Dá conta da estreita vinculación do escritor co Consello da Cultura Galega, creado
a partir dunha lei do Parlamento de Galicia de xullo do ano 1983, un parlamento no
que Casares exercía de deputado, sendo dende esa condición un parlamentario
activo na tramitación da dita lei. Destaca a súa presenza na Comisión de Cultura
Galega constituída por Filgueira Valverde durante o primeiro goberno de
Fernández Albor, a encargada de elaborar o anteproxecto de dita lei o ano 1982. E
así mesmo, a súa presenza como representante da Real Academia Galega no plenario
da institución do Consello da Cultura Galega, da que foi elixido presidente no outono
de 1996, como sucesor do propio Filgueira Valverde. En definitiva, saliéntase o papel
do escritor como membro significativo dende un primeiro momento do núcleo duro
do Consello da Cultura Galega dende o ano 1983, con Ramón Piñeiro como primeiro
presidente, ata o ano 2000 no que revalida Casares o seu segundo mandato, só
interrompido polo seu falecemento en marzo do ano 2002. A continuación, alén dos
seus méritos como creador e editor, faise unha referencia a tres dos logros máis
salientables como responsable do Consello da Cultura Galega: a apertura a diversos
ámbitos da cultura galega, ampliando as Seccións, o logro de moitos dos informes e
propostas seren atendidos polo goberno autonómico e o seu labor de mediación
institucional; o segundo, sentar as bases para unha participación activa na
proxección exterior de Galicia e da súa cultura (Pen Club, encontros nacionais e
internacionais de escritores, achegamento ao mundo lusófono…); e terceiro, a
apertura da institución ao uso das novas tecnoloxías (incorporación a Internet,
portal culturagalega.org...). Salienta que estes aspectos dan fe do paso de Casares
polo Consello da Cultura Galega, seguindo o ronsel dos seus antecesores Figueira
Valverde e Ramón Piñeiro, e dándolle á institución novos azos e novas orientacións
estratéxicas. Incide en que son unha mostra da súa valía como xestor cultural e
mediador entre a cultura galega e outros espazos e culturas alleas, de aí que a súa
pegada siga a estar viva hoxe na cultura galega.

_____, “Un escritor da vida”, La Voz de Galicia, “Letras galegas”, 15 maio 2017, p. 6.
Comenta pormenorizadamente a traxectoria vital e literaria de Carlos Casares. Indica que,
nos seus inicios como escritor, se denota certa anguria existencial, crise relixiosa e a
decisión de construír un universo literario en galego. Destaca a súa faceta activista en prol
da lingua e cultura galegas. Refire que, como ensaísta, reflexiona sobre o papel do propio
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escritor no seu labor, especialmente en De Lisboa a Berlín, pasando por Moscova, onde
narra a viaxe que fixeron por Europa máis dun cento de escritores de linguas e
nacionalidades diferentes. Precisa que homenaxeou a Camus en A dobre morte de Albert
Camus, autor ao que admiraba debido ás súas posicións morais. Salienta que, máis alá da
súa faceta literaria, se pode intuír un Carlos Casares intelectual, preocupado pola cultura,
a sociedade e o mundo no que vivía, sendo unha persoa reflexiva e comprometida.

Villar Janeiro, Helena, “Literatura infantil”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de
actualidade”, 31 marzo 2017, p. 2.
Reflexiona sobre a escrita de literatura infantil a partir de Le Petit Prince, obra traducida
por Casares, autor dalgunhas das “páxinas máis brillantes da nosa literatura para infancia”
e que se caracteriza pola vontade estética, os contidos dun mundo referencial, a carga
semántica e a dose do absurdo. Cuestiona a etiqueta de literatura infantil como xénero á
parte que acolle e unifica narrativa, lírica e teatro. Comenta que a esta literatura
adxudícalle un sentimento e unha actitude común, presente no “lirismo emotivo” da obra
de Casares.

Xil, Antón, “Día das Letras... arousás”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Cousas de
ningures”, 17 maio 2017, p. 8.
Cóntase a importancia que ten para el a figura de Carlos Casares, en tanto que a
súa primeira lectura, con motivo dun agasallo que seus tíos lle fixeron no dia da súa
Comuñon, fora A galiña azul. A seguir, fai unha valoración de diversos autores
arousáns que foron distinguidos con anterioridade en pasadas edicións do día das
Letras, e máis doutros merecedores tamén de seren honrados e recordados como
arousáns universais: Valle-Inclán, Cabanillas, Castelao, Dieste, Lueiro Rei... Remata
saudando tamén os novos autores e autoras da contorna que están a seguir o ronsel
dos vellos mestres

_____, “Casares na nosa infancia...”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
“Cousas de ningures”, 18 maio 2017, p. 16.
Dá conta da súa experiencia persoal coñecendo a Carlos Casares a través do libro A galiña
azul, que lle foi agasallado na súa comuñón. Destaca a importancia dese libro, pois foi
quen de abrir unha nova perspectiva en canto ao galego e a súa capacidade expresiva e
creativa.
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IV. 6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Asensio, C., “Chus Martínez: ‘A mostra é un relato aberto”, O Sil, “Especial Letras
galegas”, “Concellos”, 17 maio 2017, p. 11.
Conversa coa coordinadora da exposición “Os mundos de Carlos Casares”, na que refire
que pretenderon crear unha exposición “moi persoal e íntima, facendo un percorrido vital,
ademais de profesional, pola vida e obra de Casares”; que traballaron con material inédito
cedido pola familia Fundación Carlos Casares; que a familia lle encargou a exposición; e
que prepararon unha “exposición de relato”, un “relato aberto”, ao que se “poden engadir
máis cousas”, que se complementa con material audiovisual baseado no guión inédito de
Casares para a TVG “O Señor das Palabras”. Remata destacando a paixón de Casares
polo cinema e polas coleccións de trens.

Barreiro Blanco, Daniel, “A amizade entre Casares e Fole, segundo Requeixo”, El
Progreso, “Letras Miúdas Carlos Casares”, 16 maio 2017, pp. 14-15.
Comenta unha entrevista con Armando Requeixo sobre a influencia de Ánxel Fole na
figura de Casares. Tamén repasa encontros de Casares con outros escritores por diferentes
puntos de Galicia e destaca a súa figura como “contador de historias”.

Bugallo, Isabel, “Rafael Laso Lorenzo: ‘O mellor libro de Carlos Casares aínda estaba
por escribir”, La Región, “Ourense”, 30 marzo 2017, p. 10.
Conversa con Rafael Laso Lorenzo con motivo da presentación do seu libro Carlos
Casares, o amigo das palabras no Liceo ourensán. Explica como xurdiu o libro de
entrevistas, a perspectiva de abordar a Casares dende distintos enfoques, e afirma que
podería facerse un libro con “tódalas historias que Carlos contaba nas sobremesas das
comidas o unas xuntanzas que facía con amigos” e que este libro de entrevistas achega
“una visión poliédrica de Carlos”.

Carrera, Rosa, “Gustavo Adolfo Garrido: ‘O legado quedará en Vigo e Xinzo”, Atlántico
Diario, “Letras galegas”, “Opinión”, 17 maio 2017, p. 11.
Conversa co secretario da Fundación Carlos Casares na que lembra que a relación de
Casares con Vigo “vén de que era o seu lugar de traballo desde 1985” e que amosou a
pegada en “Vigo: A man da xente”, refire que os faladoiros se facían sobre todo na
cafetería Monterrey e na Ramallosa, destaca o seu carácter conciliador no seu labor no
Consello da Cultura Galega, comenta o labor que fará a Fundación Carlos Casares para
“asegurar o legado, material e espiritual, de Carlos Casares, e poñer a disposición do
público o que temos”, dá conta da documentación recompilada para a exposición “os
mundos de Carlos Casares” e de que o arquivo persoal, “propiedade da familia, quedará
en Vigo para consulta dos investigadores” e remata lembrando que Casares “dicía que a
non todo o mundo lle tiña que gustar a literatura, nin as matemáticas, nin o fútbol”.
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Casanova, Jorge, “Hakan Casares Berg. ‘Meu pai contábanos de nenos historias
extraordinarias”, La Voz de Galicia, “Muy de cerca”, 26 maio 2017, contracuberta.
Relata as vivencias do fillo de Carlos Casares durante o ano no que se homenaxea a seu
pai no Día das Letras Galegas. Comenta momentos persoais da súa infancia e sentimentos
de honra e orgullo pola homenaxe a seu pai.

Fraga, Xesús, “Francisco Castro. ‘Casares é un dos grandes, non só da literatura galega,
tamén da universal”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “A festa da palabra”, 17 maio 2017,
p. 42.
Destaca a importancia de Casares á fronte da editorial Galaxia e comenta que para
Francisco Castro este e o escritor homenaxeado mais notábel dos últimos quince ou vinte
anos das Letras Galegas.

Palomanes, Paula, “Rafael Laso Lorenzo: ‘Carlos Casares dicía que non se pode ler unha
novela cun dicionario na man”, La Región, “A Limia”, “Personaxe do día”, 8 maio 2017,
p. 22.
Conversa co autor de Lolo en bici e Carlos na moto (Unha biografía de Carlos Casares
para rapaces) (2017), Rafael Laso Lorenzo. Explica que a biografía abrangue a vida de
Casares “dende a súa nenez ata que morre”, que está contada en forma de conto e en base
ás preguntas de Lolo; que empregou una “linguaxe sinxela e simple” para que sexa doado
de ler polos pais e avós aos fillos e netos; que a escribiu porque “para rapaces non había
moitos escritos sobre a figura de Carlos Casares”; que Casares lle influíu “á hora de
esforzarme en conseguir una linguaxe sinxela nos meus escritos e en manter a pureza do
galego, en facelo accesible”; que conta “anécdotas da súa vida en boca” do propio
Casares; e a presenza de Carreira da Roda (Xinzo de Limia) no conto.

_____, “Alfonso V. Monxardín. ‘Carlos Casares era dos mellores dentro do mundo dos
artigos de prensa”, La Región, “A Limia”, 23 decembro 2017, p. 36.
Saliéntase a faceta xornalística de Carlos Casares en relación ao premio xornalístico que
leva o seu nome e que foi outorgado a Alfonso V. Monxardin.

Pastoriza, Francisco R., “Música Casares”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 636,
“Música”, 7 setembro 2017, p. VIII.
Explícanse os motivos do grupo Xardín Desordenado para crear un disco en homenaxe a
Carlos Casares, homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2017. Matízase que este
grupo creou con anterioridade discos homenaxeando a outras escritoras e escritores
galegos.

416

Rey, Lidia, “Xavier Casares. ‘Carlos Casares era unha persoa entrañable, sempre se
paraba a escoitar”, Atlántico Diario, “Sociedad”, p. 46/ La Región, “Ourense”, p. 8, 7
maio 2017.
Conversa co irmán menor de Carlos Casares, quen comenta a súa opinión sobre a
situación positiva na que se encontra o Liceo de Ourense que preside e outras cuestións
do eido da literatura galega como a inclusión de Víctor Freixanes na Real Academia
Galega.

Rodríguez, Ángeles, “Xavier Casares Mouriño: ‘A figura de Carlos casares é moi
poliédrica”, O Sil, “Especial Letras galegas”, “Entrevista”, 17 maio 2017, pp. 4-5.
Conversa con motivo da exposición “Os mundos de Casares”, a principal achega da
Fundación Carlos Casares para homenaxealo, institución que, segundo o seu irmán,
procura “poñer en valor a súa obra literaria, pero tamén o seu legado cívico, orientado
fundamentalmente a potenciar a cultura e a lingua galegas”. Explica que seu pai, o seu
irmán e el sempre falaron sempre en galego, “en cambio as nosas nai e irmá, en castelán”,
se ben matiza que “fundamentalmente falámolo na casa, co noso pai”. Precisa que o seu
irmán lía banda deseñada na nenez e que no Seminario de Ourense entro en contacto coa
literatura grecolatina e a ler en galego, grazas ao sacerdote Agustín Madarnás, quen o
orientou “na elección de textos para ler e cando escribía algunha redacción, púñaa de
exemplo e líalla aos seus compañeiros de clase”, de aí que o seu irmán sempre lle
agradecera o “papel que tivo na súa formación literaria”. Destaca que ademais de ler, o
seu irmán “era un neno escoitador e moi preguntón”, que desfrutaba coas visitas á casa
dos avós en Lamas, “xa que polas noites reuníanse na lareira cos seus amigos”, e matiza
que o avó, “gran narrador”, narraba as historias “de forma intensa e con suma
obxectividade” e a avoa “era moi fantasiosa”, un tío de Sabucedo contaba historias sobre
os maquis, que lle serviron para Os mortos daquel verán e o tío crego de Beiro reuníase
“cos compañeiros das parroquias próximas e contaban historias deliciosas sobre sucesos
dos seus parroquiáns”, polo que conclúe que “de Lamas, Sabucedo e Beiro Carlos extraeu
relatos e formas de narrar que lle serviron tanto para as súas novelas, como para o seu
labor xornalístico”. Precisa que os personaxes “que aparecen na súa obra narrativa e,
sobre todo nos artigos de A Marxe, xeralmente son persoas que viviron e que el coñeceu
dalgunha forma ou das que lle contaron as historias que el despois escribía”, caso de
Leoncio. Recoñece que para seu irmán o rural, “centrado en Xinzo, Lamas, Sabucedo e
Beiro”, era “unha especie de Macondo particular” para el. Comenta que o primeiro
persoeiro da cultura galega que coñeceu sue irmán foi Vicente Risco, con quen acabou
“tendo unha estreita relación”, que “outra persoa clave na súa formación humana, literaria
e política foi Ramón Piñeiro”, de quen dicía que “era o seu segundo pai” e ambos
compartían ·loitar por Galicia, pola súa lingua e cultura, e niso centraron todos os seus
esforzos”; e que “tivo unha relación importante de amizade con Gonzalo Torrente
Ballester”, ademais de coñecer “pero non coa mesma intensidade, a Cunqueiro, Cela,
Ánxel Fole, Otero Pedrayo...”. Remata apuntando que “poden quedar artigos ou algunha
conferencia dentro da documentación que estamos aínda sacando á luz, pero obra inédita
non”, agás unha película “que fixo sobre o 25 de abril e que dura 25 minutos” e que andan
a buscar porque está “extraviada”.
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IV. 7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

Abascal, María, “As novelas de Casares son dunha arquitectura narrativa impecable”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 23 novembro 2017, p. 42.
Informa da xornada de peche do simposio que a Real Academia Galega organizou cmo
homenaxe a Carlos Casares, no cal participaron os escritores Antón Riveiro Coello e
Marilar Aleixandre, Henrique Monteagudo, Francisco Castro, Xosé Manuel Pereiro e
María López Sandez entre outros.

Abet, P., “Novelista, articulista e tradutor, sempre tivo presente o valor da literatura
infantil”, ABC, “Galicia”, 17 maio 2017, p. 65.
Informa da traxectoria literaria de Carlos Casares centrando a atención na importancia
que a Literatura Infantil e a tradución tiñan para o escritor.

A. C. V., “O colexio de Oural recolle un premio da RAG por un traballo sobre Casares”,
El Progreso, “Sarria”, 25 outubro 2017, p. 21.
Dá conta do premio recibido polo Colexio Oural, galardoado canda os colexios Carlos
Casares de Vilariño, en Nigrán, do Carballal de Marín, do Plurilingüe Os Casais de Fene
e o Colexio Rural Agrupado Amencer de Rivadavia.

A. I. S., “Afundación dedica su programación mensual a divulgar la obra de Casares”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 5 maio 2017, p. 24.
Dá conta das actividades programadas para “acercar la obra de Carlos Casares a grandes
y pequeños de toda Galicia”. Precisa a quen vai dirixida a sesión de contacontos e quen
colabora, e detalla as actividades que se celebrarán durante o Mes das Letras e que se
recollen na páxina en liña de Afundación.

_____, “Afundación programa muestras, talleres y teatro sobre las Letras Gallegas”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 16 maio 2017, p. 25.
Anuncia unha serie de actividades promovidas por Afundación relacionadas con Carlos
Casares e o Día das Letras Galegas, entre as que destacan varias exposicións e
representacións teatrais.

Aldán, Clara, “O Burgo adorna Méndez Núñez”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y además”, “A praza da verdura”, 18 maio 2017, p. 9.
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Informa da homenaxe a Carlos Casares por parte da asociación sociocultural O Burgo a
través dunha alfombra floral na praza Méndez Núñez.
Álvarez, M., “Víctor Freixanes. ʻA galega é unha cultura sen complexos”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 14 maio 2017, p. 43.
Dá conta das declaracións do presidente da Real Academia Galega, nas que destaca que
a cultura galega non ten complexos e apela ao orgullo da marca Galicia. Destaca que o
momento actual na cultura é clave coa próxima celebración do Día das Letras.
Álvarez, Miguel, “Víctor Freixanes. ʻA galega é unha cultura sen complexos”, Diario de
pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, p. 67/ El Progreso, “Vivir”, p. 69, 14 maio 2017.
Dá conta das declaracións do presidente da Real Academia Galega, nas que destaca que
a cultura galega non ten complexos e apela ao orgullo da marca Galicia. Destaca que o
momento actual na cultura é clave coa próxima celebración do Día das Letras.

Álvarez, Mario, “Multitude de actividades lembrarán a Carlos Casares polo Día das
Letras”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 14 febreiro 2017, p.
34.
Dá conta da homenaxe rendida ao escritor Carlos Casares na Cidade da Cultura, un acto
no que participaron a Xunta de Galicia, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura
Galega en colaboración coa fundación Carlos Casares. No acto participaron persoeiros
como Román Rodríguez, Xesús Alonso Montero ou Ramón Villares.

Álvarez Tudela, Rita, “Londres rinde homenaje a Carlos Casares”, La Voz de Galicia,
“El mundo a los cuatro vientos”, 22 maio 2017, contracuberta.
Informa sobre a celebración en Londres de varios actos de homenaxe a Carlos Casares
polo Día das Letras Galegas, entre os que se atopan a música e o canto popular, a lectura
pública de textos de Casares e un recital conxunto do IES Xulián Magariños de Negreira
e do Colegio Español Vicente Cañada Blanch de Londres.

Andaluz, C., “Ourense crea un roteiro polos espazos de Carlos Casares”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 25 xaneiro 2017, p. 39.
Dá conta que na Cidade da Cultura tivo lugar a presentación da programación que a
Xunta, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e demais estamentos
prepararon en colaboración coa Fundación Carlos Casares para lembrar ao escritor
ourensán. Nun acto no que participaron o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e os
presidentes da RAG, Xesús Alonso Montero; do Consello da Cultura Galega, Ramón
Villares, e da Fundación Carlos Casares, Francisco Javier Casares.
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Andaluz, Cándida, “Palabra e amizade, as grandes paixóns de Carlos Casares”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 16 xullo 2017, p. 41.
Dá conta da celebración da Festa da Palabra da Fundación Ínsua dos Poetas na cal se
homenaxeou a Carlos Casares falando da súa vida, aludindo aos seus textos e inaugurando
unha escultura na súa honra.

_____, “A obra de Carlos Casares viaxa en tren para achegarse a toda Galicia”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 19 maio 2017, p. 38.
Relata a viaxe en tren de Santiago a Ourense realizada polo alumnado do IES de Arzúa
co obxectivo de rememorar a Carlos Casares e a súa obra, en cuxo traxecto desfrutaron
de varias actividades e que ao chegar ao seu destino participaron nun roteiro literario
dirixido por Afonso Vázquez -Monxardín.

Á. P., “A comarca viviu unha gran festa da lingua con múltiples vertentes”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Provincia”, “Día das Letras Galegas”, “Lingua”, 18 maio
2017, p. 10.
Informa dos actos celebrados o día anterior en Poio, Marín e Sanxenxo para conmemorar
o Día das Letras Galegas, entre os que cita a representación d’A galiña azul os días 28 e
29 de maio.

A. R., “Ao redor de Casares”, O Sil, “Especial Letras galegas”, “Concellos”, 17 maio
2017, p. 8.
Entre as actividades organizadas para homenaxear a Casares, nomea a conferencia
“Roteiro pola vida e obra de Carlos Casares”, que impartirá Afonso Vázquez-Monxardín
na Biblioteca Florencio Delgado Gurriarán o 15 de maio, e un concerto a cargo de Xardín
Desordenado. Ademais resalta a campaña co lema “Na procura de Carlos Casares-As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas” que coorganizan o Barco Centro Comercial
Aberto e os Equipos de Dinamización da Lingua Galega de centros educativos do Barco
de Valdeorras que levarán a cabo, entre outras actividades, “unha ruta literaria a modo de
xincana”, por trinta e cinco estabelecementos que decorarán os seus escaparates con
laranxas de porexpan, elaboradas polo alumnado e co nome dunha obra de Casares.
Remata detallando a xincana e citando os centros educativos que participarán.

_____, “Música, teatro e xogos”, O Sil, “Especial Letras galegas”, “Concellos”, 17 maio
2017, p. 9.
Céntrase nas actividades que se desenvolverán entre o 14 e o 30 de maio para homenaxear
a Casares. Nomea un monólogo a cargo de Carlos Blanco o 14 de maio, e lectura e
exposición das súas obras, e tamén xogos populares co agasallo cun libro de Casares na
praza Maior vianesa o 17 de maio, actuarán musicais os días 18 e 27 de maio, e a posta
en escena dunha adaptación d’A galiña azul, por parte de Ubú Teatro o 30 de maio.
420

_____, “Unindo tradición e literatura”, O Sil, “Especial Letras galegas”, “Concellos”, 17
maio 2017, p. 9.
Informa que na área recreativa de Vilariño de Conso se conmemorará o Día das Letras
Galegas coa lectura de poemas e tamén de textos de Casares pola mañá e cunha variedade
de xogos populares pola tarde.

_____, “A vila conmemora o ano de Casares”, O Sil, “Especial Letras galegas”,
“Concellos”, 17 maio 2017, p. 10.
Nomea as actividades que terán lugar na vila de Xinzo de Limia, onde Casares viviu
durante a súa nenez: a exposición “Carlos Casares e a fotografía”, un certame de deseños
de capas de Vento ferido para conmemorar os cincuenta anos da súa impresión, un roteiro
literario pola vila limiá, un faladoiro sobre a figura de Casares, a posta en escena dunha
versión dramatizada d’A galiña azul por parte de Tanxarina Títeres, o concerto recital
“Cantata e fuga para Carlos Casares” a cargo de Emilio Rúa e Xosé Carlos Caneiro, e as
exposicións “As caras dos libros. O deseños de portadas na obra de Carlos Casares”, “O
Principiño ao redor do mundo. A colección de Carlos Casares” e “Os mundos de Carlos
Casares”. Remata apuntando que “está prevista unha edición conmemorativa das súas
columnas xornalísticas”.

_____, “Entre homenaxes e premios”, O Sil, “Especial Letras galegas”, “Concellos”,
“Parada do Sil”, 17 maio 2017, p. 10.
Explica que na vila de Parada do Sil o Día das Letras Galegas se conmemora por partida
dobre: o autor elixido pola Real Academia Galega e “un veciño que ten destacado poa súa
traxectoria e labor en defensa da cultura e da lingua”, sendo en 2017 Emilio G. Graña do
pobo de Teimende, docente nos anos sesenta no colexio dos Milagros e impulsor de
impartir as materias educativas en galego, “en plena ditadura de Franco” e do que foi
expulsado por defender o idioma galego. Detalla os actos que se celebrarán o 13 de maio.

_____, “En galego, sen cancelas”, O Sil, “Especial Letras galegas”, “Concellos”,
“Trives”, 17 maio 2017, p. 12.
Informa que se celebrarán varias actividades en Trives para conmemorar o Día das Letras
Galegas. A primeira delas será o “Correlingua”, actividade que se celebra dende 2014, e
que nesta edición, baixo o lema “En galego, sen cancelas”, terá lugar o 12 de maio coa
participación de alumnado de Trives. Sinala que o 17 de maio, se celebrará un acto
cultural con música e lectura de textos literarios no Auditorio Julio Vázquez e que o 19
de maio leranse textos infantís de Casares na Biblioteca Municipal coa finalidade de
promover a lectura en lingua galega.

_____, “Contos con Casares e certame de narración”, O Sil, “Especial Letras galegas”,
“Concellos”, “Quiroga”, 17 maio 2017, p. 12.
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Detalla a programación do concello de Quiroga para conmemorar o Día das Letras
Galegas. Nomea en primeiro lugar o Certame de Narración e Debuxo infantil “Letras
Galegas 2017” (fase local), cuxo lema é “O mundo que queremos (coidado co medio
ambiente, a saúde, a integración, a igualdade, o respecto etc” e do que sinala as bases da
convocatoria e a data do ditame do xurado. A seguir informa da segunda actividade,
inserida no “Programa Cultura no Camiño”: o contacontos “Babacontos con Carlos
Casares”, a cargo de María Larraitz Urruzola, quen usa fórmulas da transmisión oral para
achegar obras infantís de Casares, caso d’A galiña azul, As laranxas máis laranxas de
todas as laranxas e a “saga de Toribio, o neno inventor”.

_____, “Acompañando á galiña azul e a Lolo anda en bicicleta”, O Sil, “Especial Letras
galegas”, “Concellos”, 17 maio 2017, p. 13.
Comenta a variedade de actividades organizadas polo concello de Sober para “dar a
coñecer a figura e a obra de Carlos Casares”. Sinala en primeiro lugar, dentro do programa
“Ler Conta Moito”, o contacontos “A galiña azul e compañía”, de Cristina Vázquez
Santos (Cris de Caldas) o 5 de maio, un obradoiro de informática con Playcomic para
facer o conto Lolo anda en bicicleta o 12 de maio, a actividade “Música e literatura” na
que o 19 de maio alumnado da Escola Municipal de Música de Sober interpretarán a
lectura da biografía e vida de Casares, e o Certame de Narración e Debuxo infantil “O
mundo que queremos” coorganizado coa Biblioteca Nodal de Lugo e cuxo prazo de envío
remata o 8 de maio e os galardóns se entregarán o 2 de xuño.

_____, “Os cantautores ao rock”, O Sil, “Especial Letras galegas”, 17 maio 2017,
contracuberta.
Entre outras propostas musicais de música tradicional galega e de orck, informa do recital
poético e musical “Xardín na Rebusca” organizado pola Asociación Cultural A Rebusca
para conmemorar o Día das Letras Galegas entre a nenez.

_____, “Coa boneca Filipa e Magín Blanco”, O Sil, “Especial Letras galegas”, 17 maio
2017, contracuberta.
Dá conta do espectáculo “Filipa cos contos”, un contacontos a cargo de Bandullo Azul,
no que unirán repertorio infantil de Casares e contos tradicionais, e que terá lugar na
Biblioteca da Rúa, dentro da programación para conmemorar o Día das Letras Galegas.
Indica que vai dirixido ao alumnado de terceiro e cuarto de primaria e que está
protagonizado pola boneca Filipa, “amiga do contador”, e acompañado de música e
cancións. Así mesmo refire que terá lugar a actividade “Letras e Notas con Magín
Blanco”, pensada para o alumnado de primeiro e segundo de primaria e na que Magín
Blanco “interpretará temas propios, adiviñas e pequenas historias” coa finalidade de
interactuar co alumnado.

_____, “Agarimosa homenaxe”, O SIL, “Cultura”, xuño 2017, p. 37.
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Recolle o acto de desagravio á figura de Carlos Casares realizado no Concello de Viana
do Bolo e no cal participou o presidente da Fundación Carlos Casares, Xavier Casares.

Asensio, Carlos, “O fillo predilecto da cidade”, O Sil, “Especial Letras galegas”,
“Concellos”, 17 maio 2017, p. 11.
Entre as actividades programadas para celebrar que “este será o ano de Carlos Casares na
cidade” de Ourense, en palabras do alcalde Jesús Vázquez, nomea o roteiro literairo
inaugurado en febreiro; a exposición “Os mundos de Casares”, inaugurada o 19 de abril
e os actos que faltan por realizarse: o “Concerto das Letras” a cargo da Real Filarmonía
de Galicia e o Coro Xove da Orquestra sinfónica o 16 de maio, no que interpretarán textos
de autores galegos e estrearán a peza “Formiga”, baseada nun conto inserido n’A galiña
azul; e os actos que se celebrarán o 17 de maio, cunha parte institucional e outra aberta á
cidadanía.

Bao, Pepe, “A Fundación Insua dos Poetas lembra hoxe a Carlos Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 15 xullo 2017, p. 37.
Sinala a importancia central da figura de Carlos Casares na Festa da Palabra do
Carballiño, organizada pola Fundación Insua dos Poetas.

_____, “Emotiva fiesta en la Insua dos Poetas recordando a Casares”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 16 xullo 2017, p. 34.
Relata a celebración da Festa da Palabra no Carballiño na cal a Fundación Insua dos
Poetas entregou os premios Setecarballas a Miguel Anxo Fernán-Vello, ao Diario
Culturak da Radio Galega e ao grupo de teatro Tiruleque. Ademais, sinala a inauguración
dunha escultura a Carlos Casares feita por Manuel Buciños.

Baena, A., “Carlos Casares daralle nome á rotonda de Vía Hispanidade”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 27 xaneiro 2017, p. 11.
Informa da iniciativa, en resposta á proposta da Fundación Carlos Casares, do concello
de Vigo para pór o nome do escritor á rotonda da vía Hispanidade.

_____, “Casares dará nome á rotonda de Vía Hispanidade de Vigo”, La Región,
“Sociedad”, 27 xaneiro 2017, p. 68.
Informa da inciativa, en resposta á proposta da Fundación Carlos Casares, do concello de
Vigo para pór o nome do escritor á rotonda da vía Hispanidade.
_____, “Día del Libro gris, para incondicionales”, Atlántico Diario, “Vigo”, 25 abril
2017, p. 14.
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Apunta que, entre los libros máis demandados en Vigo, resaltan as publicadas por Casares
para o lectorado infantil e xuvenil e para o público adulto.

_____, “O Principiño en sesenta linguas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 11 maio 2017, p. 14.
Dá conta da exposición que terá lugar na Casa Galega da Cultura, onde se acollerá unha
mostra da faciana coleccionista de Carlos Casares cunha selección dos exemplares que
atesouraba da obra O principiño, de Saint- Eupéry, escrita en distintos idiomas.

_____, “O Vigo de Carlos Casares”, Atlántico Diario, “Vigo”, 15 maio 2017, p. 12.
Dá conta da iniciativa do alumnado de 3º da ESO do colexio Carlos Casares de Vilariño,
que elaboraron un roteiro con nove paradas en lugares transcendentes durante a vida do
autor na cidade. A iniciativa só está a espera do permiso de Patrimonio para colocar os
selos QR nas fachadas.

_____., “Brindis con Ribeiro por Carlos Casares no seu café de tertulias”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 9 novembro 2017, p. 9.
Salienta a celebración de actividades para conmemorar a figura de Carlos Casares. Neste
marco realizáronse as xornadas da “Cultura do Viño e literatura” sobre a relación do autor
nomeado e Otero Pedrayo coa cultura do viño; e as “Xornadas de Outubro”, onde se
aportaron datos dos autores e a súa relación co Ribeiro, acompañado de multimedias,
música e lecturas.

Baena, Ana, “Seis actos para conmemorar o Día das Letras Galegas”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 11 abril 2017, p. 11.
Informa dos actos que terán lugar grazas ás iniciativas da Fundación Carlos Casares en
colaboración co Concello de Vigo, que se unen para homenaxear ao escritor. Os actos que
terán lugar na cidade son a mesa redonda “A muller na obra de Carlos Casares, a
exposición“O principiño ao redor do mundo”, o coloquio “O sabor das letras, Carlos
Casares e a gastronomía” e a mostra “Carlos Casares e a fotografía”. Tamén terá lugar
unha exposición intitulada na Casa das Artes e o faladoiro que tratará sobre os contos do
autor na biblioteca central Juan Compañel.

_____, “O aquel de se chamar Carlos Casares”, Atlántico Diario, “Vigo”, p. 8/ “O outro
Carlos Casares”, La Región, “Ourense”, p. 10, 20 abril 2017.
Dá conta das anécdotas que lle aconteceron a Carlos Casares e ao seu “tocallo”, quen no
seu primeiro encontro lle dedicou a obra Os escuros soños de Clío.

_____, “Carlos Casares, a través do obxectivo da súa cámara”, Atlántico Diario, “Vigo”,
4 agosto 2017, p. 8.
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Anuncia a exposición “Carlos Casares e a fotografía” na Casa Galega da Cultura de Vigo,
en cuxa inauguración participaron o alcalde da cidade e o fillo do escritor, Christian
Casares.

B. B., “XXVI Xornadas de Lingua e Literatura”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 27 abril
2017, p. 2.
Alude anque nas XXVI Xornadas de Lingua e Literatura que se celebrarán o 6 de maio,
organizadas pola CIG e a AS-PG, se abordará a figura de Casares.

Becerra, Marta, “Un verano cargado de acción”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
15 xullo 2017, p. 11.
Informa que o día anterior o alumnado de Verán Fingoi representou un espectáculo de
teatro, baile e canto en cuxo “hilo argumental figuraba el centenario de Gloria Fuertes y
el homenaje a Carlos Casares a través de la traducción de El Principito”.

Bernárdez, Judit, “Tui y los escolares apuestan por Casares”, Faro de Vigo, “Baixo
Miño”, “Área metropolitana”, 14 maio 2017, p. 17.
Informa da participación de oito centos alumnos de Tui na VIII edición de Tui Le, adicada
a Carlos Casares. No acto fixéronse lecturas de amenizadas a xeito de RAP da obra de
Rosalía de Castro, dramatizacións de A galiña azul e unha representación teatral de A
laranxa máis laranxa de todas as laranxas.

B. L., “Os libreiros volven hoxe á rúa para celebrar o Día do Libro coa iniciativa ‘Pasen
e lean”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 23 abril 2017, p. 14.
Anuncia a iniciativa “Pasen e lean” na que participan once libreiros pontevedreses para
festexar o Día do Libro en Pontevedra e indica que o Concello “arroupará a iniciativa
cunha programación de actividades de carácter aberto e gratuíto”, que principian coa
sesión de contacontos “Cocorocó” a cargo de Raquel Queizás, como homenaxe a A galiña
azul de Casares.
Blasco, A., “Un pai e irmán ʻxeneroso”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Día das Letras Galegas
2017”, 13 maio 2017, p. 7/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, “Letras Galegas”, 14
maio 2017, p. 35.
Dá conta das experiencias da familia do homenaxeado polo Día das Letras Galegas.
Destaca especialmente a homenaxe que onte organizou a Fundación Rodman en
colaboración coa Fundación Carlos Casares. Tamén fai referencia a unha conversación
con García-Sabell sobre a morte.
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_____, “O galego que logrou o desexo de ser querido”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Día das
Letras Galegas 2017”, 13 maio 2017, pp. 6-7.
Informa do acto homenaxe a Carlos Casares grazas á fundación Carlos Casares e á
fundación Rodman, no que participaron Manuel Rodríguez, Abel Caballero, Dolores
Villarino,Xosé Luís Barreiro Rivas, Manuel Puga, Damián Villalaín, Gustavo Garrido e
Bieito Ledo.

B. LL., “Mos conmemora hasta el final de esta semana el Día de las Letras Gallegas”,
Faro de Vigo, “Área metropolitana”, “Porriño-Mos”, “Louriña”, 17 maio 2017, p. 20.
Dá conta da presentación do programa de actividades para conmemorar o Día das Letras
Galegas: un acto de homenaxe a Casares a cargo de grupos de música e de danza
tradicional do Círculo Cultural de Torroso e do Círculo Cultural Santa Eulalia de Mos, un
concerto familiar a cargo de Uxía Lambona e A Banda Molona, entre outras.

Bóveda, Lucía D., “Unha data para enchouparse de galego”, Diario de Pontevedra,
“miniDiario”, n.º 577, “Reportaxe”, 21 maio 2017, pp. 2-3.
Reflexiona sobre a importancia do Día das Letras Galegas, fai un repaso da figura de
Carlos Casares e dá conta das actividades realizadas na súa homenaxe en ditintos centros
de educación infantil e primaria de Galicia.

Briones, Rubén G., “Ribeira énchese de historias coa terceira Feira do Libro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xuño 2017, p. 34.
Informa da celebración da III Feira do Libro de Ribeira na cal o artista Serafín Marcos
lembrou a Carlos Casares no seu discurso e fixo de contacontos en torno á figura do
escritor para o alumnado dos colexios do municipio.

_____, “A mostra de Carlos Casares foi vista por máis de 600 persoas en Ribeira”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4 setembro 2017, p. 20.
Informa da exposición “Os mundos de Carlos Casares” en Ribeira, na cal participou o
caricaturista Siro cunha charla sobre o escritor.

Bugallo, Isabel, “Una mano y un libro recordarán a Carlos Casares”, La Región,
“Ourense”, 13 abril 2017, p. 7.
Informa da inauguración da escultura en honra a Carlos Casares na Insua dos Poetas e
autoría de Manuel Buciños.
_____, “La ciudad acoge un paseo por ʻOs mundos de Carlos Casares”, La Región,
“Ourense”, 26 abril 2017, p. 9.
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Dá conta da exposición da mostra Os mundos de Carlos Casares, que fai un percorrido
interpretativo pola faceta persoal, literaria e intelectual do autor.

_____, “Libros y lectores, de Paseo”, La Región, “Ciudad”, 25 abril 2017, p. 11.
No á parte “El día que empezó con alumnos del Mestre Vide leyendo textos de Carlos
Casares” dá conta das actividades paralelas para conmemorar o Día do Libro na rúa do
Paseo, entre as que resalta a lectura de textos de Casares por parte de medio cento de
alumnado de sexto de Educación Primaria do colexio Mestre Vide, e o posterior recital a
cargo do trío Xardín Desordenado.

B. Y., “La decoración de 300 zapatos acerca a niños de A Illa a autores honrados con las
Letras Galegas”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 13 maio 2017, p. 9.
Informa da iniciativa na que os escolares pintaban zapatos coas cores da bandeira galega
e enfeitábanos cun frases en galego dos diferentes homenaxeados co Día das Letras
Galegas ao longo da historia.

B. Y., “A ofrenda das Letras Galegas innova ao engadir teatro e lectura pública”, Diario
de Arousa, “Cambados”, 16 maio 2017, p. 12.
Informa dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas que tiveron lugar no
paseo da Calzada cambadés: a interpretación do Himno galego, o espectáculo Canta
connosco a cargo de Migallas Teatro, e a lectura pública de Da terra asoballada de
Ramón Cabanillas. Apunta que até o 19 de maio haberá novas actividades nas casas de
cultura das diferentes parroquias caso do “Gran Xogo das Letras Galegas”, un concerto
que ofrecerá a Banda de Música de Castrelo e un campionato escolar de natación.

C. A., “El Iescha inicia con teatro el 26 la conmemoración de las Letras Galegas”, El
Progreso, “A Chaira”, 24 maio 2017, p. 24.
Anuncia os actos programados polo Iescha para conmemorar o Día das Letras Galegas,
entre os cales cita que Antonio Riveiro Coello impartirá unha conferencia sobre Carlos
Casares o 9 de xuño na Casa da Cultura.

_____, “Homenaxe a Fernando Rey”, O SIL, “O Carballiño”, agosto 2017, p. 11.
Informa das xornadas de cinema Xociviga nas que se exhibirá o documental “Contando
a Carlos Casares” e que comprenden tamén a exposición e a conferencia “Carlos Casares
e o cine”, a cargo do escritor Miguel Anxo Fernández.

Canedo, Cibrán, “A andaina das letras galegas”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 2 maio 2017, p. 31.
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Dá conta do roteiro organizado polo Concello de Boqueixón para homenaxear a Carlos
Casares cunha andaina que mestura natureza e música.

Capelán, Brais, “A RAG afonda no xermolo que fixo de Carlos Casares o narrador que
foi”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 novembro 2017, p. 37.
Dá conta da celebración dun simposio sobre Carlos Casares por parte da RAG, na cal deu
unha conferencia o amigo do escritor Arcadio López Casanova, estivo presente o seu fillo
Hákan Casares e realizouse unha mesa redonda moderada por Fina Casalderrey e na cal
interviñeron Manuel Forcadela, Montse Pena e Gonzalo Navaza.

Castro, R., “Casares e máis”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 229, “dar que pensar”,
12 xaneiro 2017, pp. 2-3.
Comeza afirmando que “o protagonista indiscutíbel do ano editorial será Carlos Casares”
e que “a casarización será importante”. Nomea as obras que reeditará e publicará por vez
primeira a Editorial Galaxia.
Castro, Víctor, “Sigüeiro acoge el espectáculo ʻLa magia de Carlos Casares”, El Ideal
Gallego, “Sada”, “Atalaya mariñana”, 19 maio 2017, p. 16.
Anuncia o espectáculo “La magia de Carlos Casares” do mago Martín Camiña en
Sigüeiro, o cal vai dirixido a nenos e nenas maiores de 6 anos e que terá como base os
textos de Casares.
_____, “El CEIP del Mesón conmemoró el ʻDía das Letras Galegas”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 21 maio 2017, p. 18.
Dá conta da celebración do Día das Letras Galegas no CEIP Mesón do Bento, a cal
consistíu ma “carreira das letras” que rematou cun recital e música popular.

_____, “Ordes cerró el Día das Letras Galegas con música popular”, El Ideal Gallego,
“Sada”, “Atalaya mariñana”, 23 maio 2017, p. 16.
Informa do espectáculo infantil “Cocer e cantar” da compañía Seis Dedos que tivo lugar
en Ordes como peche da programación do Día das Letras Galegas.

C. F., “Xardín Desordenado actuará na Alameda no Día do Libro”, Diario de Pontevedra,
“O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 21 abril 2017, p. 20.
Informa da actuación do grupo Xardín Desordenado na Alameda de Pontevedra, na que
se incluirán cancións con textos do autor.
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_____, “Tamara Andrés abre a programación do Ateneo dedicada ás Letras Galegas”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 4 maio 2017, p. 20.
Informa da iniciativa Poesía en espiral, onde a poeta Tamara Andrés fará un recital como
primeira actividade encadrada dentro do Día das Letras.

_____, “Tres corais renderán homenaxe ás Letras Galegas no Multiusos”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 12 maio 2017, p. 22.
Dá conta do concerto organizado pola Coral Lembranzas, que actuará no Multiusos anexo
á praza de abastos, no que se homenaxeará a figura do escritor Carlos Casares.

_____, “Seis corais cantarán ás Letras Galegas no Centro Social do Mar”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 19 maio 2017, p. 24.
Informa da participación de seis corais nun concerto dedicado ás Letras Galegas no
Centro Social do Mar en Bueu.

_____, “O CEIP Carballal gaña un premio da RAG cun reggaeton con letra de Casares”,
Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 493, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 7
outubro 2017, p. 4.
Informa da entrega por parte da RAG dun premio ao CEIP Carballal no seo do certame
“Contádenos o voso Día das Letras Galegas” polo seu vídeo “Casares-tón” no cal se lle
pon música e baile de reggaeton ao poema ‘Amemos’.

_____, “O CEIP Carballal recibe hoxe o premio polo seu reggaeton con letra de Casares”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 24 outubro 2017, p. 17.
Sinala ao CEIP Carballal como gañador do certame da RAG ‘Contádenos o voso Día das
Letras’ cun vídeo no que se lle pon música e baile de reggaeton a un poema de Carlos
Casares.

C. G., “Editan una guía dedicada al escritor Carlos Casares”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Val Miñor”, 29 marzo 2017, p. 14.
Informa da creación dunha guía, da man do obradoiro de emprego Vamiemprega Xove,
na que se achega información de Carlos Casares e sobre lugares de interese en relación
coa cultura.
_____, “Contos e debuxos na casa da cultura”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
24 maio 2017, p. 31.
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Apunta que a Asociación Xuvenil Feitizo organizou na Casa da Cultura do Pino
actividades de “contos, pinturas e xogos sobre a vida e a obra” de Casares.

C. N., “La Axencia de Lectura de Meiro, a pleno rendimiento”, Diario de Pontevedra,
“O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 26 abril 2017, p. 20.
Dá conta das actividades organizadas pola axencia de Lectura de Meiro, na que se inclúen
multitude de actividades con Carlos Casares e a súa obra como protagonistas co gallo do
Día das Letras.

Cobas, María, “Viana repudiará en pleno a expulsión de Carlos Casares da vila e da
docencia en 1970”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “A festa da palabra”, 17 maio 2017, p.
43.
Anuncia a aprobación nun pleno do Concello de Viana do Bolo dunha serie de actividades
que repudien a expulsión que Carlos Casares sufríu cando era docente na vila, por ser
acusado de politizar ao alumnado.

_____, “Viana do Bolo restitúe a memoria de Carlos Casares ao repudiar a súa expulsión
da vila en 1970”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 maio 2017, p. 38.
Relata a celebración no concello de Viana do Bolo dun acto de desagravio a Carlos
Casares, quen en 1870 foi expulsado da docencia en Galicia por dirixir no instituto dese
municipio unha obra teatral de carácter subversivo. No dito acto participou o irmán do
escritor.

Colmenero, X. L., “A Biblioteca de Verín leva as Letras ó outro lado da raia”, La Región,
“Monterrei”, 12 maio 2017, p. 36.
Dá conta das actividades da Biblioteca Municipal de Verín, que levará as súas actividades,
adicadas a Carlos Casares, á vila portuguesa de Cimo de Vila da Castinheira, no distrito
de Chaves.

_____, “Xinzo nomeará as súas rúas con títulos da obra de Casares”, La Región, “A
Limia”, 30 abril 2017, p. 25.
Dá conta da iniciativa da alcaldía para nomear as rúas de Xinzo como as diferentes obras
publicadas por Carlos Casares e así honrar a súa memoria.

Costas, Lucía, “Siete librerías y una veintena de escritores estarán en la I Feira do Libro
de Ponteareas”, Faro de Vigo, “Condado-Paradanta”, “Área metropolitana”, 25 xullo
2017, p. 22.
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Informa sobre a I Feira do Libro de Ponteareas na cal se ofrece o espectáculo musical “O
mundo de Carliños” baseado en Carlos Casares.

Cruz, José, “O Instituto de Viana rende homenaxe a Carlos Casares”, La Región,
“Valdeorras”, 12 maio 2017, p. 33.
Dá conta dos actos celebrados no centro, nos que se lembrou o paso do protagonista do
Día das Letras polo centro.

_____, “Viana desagravia a Carlos Casares 47 anos despois”, La Región, “Valdeorras”,
19 maio 2017, p. 24.
Relata o pleno co concello de Viana do Bolo no cal se aprobou por unanimidade rexeitar
47 anos despois a expulsión do municipio que sufríu o escritor Carlos Casares. No pleno
participou o irmán do escritor, Xavier Casares.

Díaz, Noelia, “Culleredo presume de patria con artesanía, folclore gallego, magia y
juegos”, El Ideal Gallego, “Culleredo”, 18 maio 2017, p. 14.
Informa da celebración da Feira de Artesanía de Culleredo co motivo do Día das Letras
Galegas, na cal tiveron lugar actuacións de baile tradicional e o espectáculo “O afiador”
do Mago Teto.

Dopico Vale, Julia M.ª, “La RFG en las Letras Galegas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“Crónica cultural”, 21 maio 2017, p. 11.
Destaca que o compositor e poeta Rubén Vizcaíno creou a composición A formiga,
baseada nun conto de Casares, para o concerto co que a Real Filarmonía de Galicia,
dirixida por Maximino Zumalave, conmemorou o Día das Letras Galegas.

ECG, “Monteagudo apuesta por una candidatura única y de consenso para la RAG”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 22 febreiro 2017, p. 36.
Dá conta da opinión de Henrique Monteagudo sobre a candidatura á presidencia da Real
Academia Galega. As súas declaracións recóllense despois do acto co que se inaugurou o
Día das Letras no colexio Carlos Casares, de Vilariño, Nigrán.

_____, “Las portadas de los libros de Casares, en A Rocha”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 22 abril 2017, p. 28.
Dá conta da inauguración da mostra As caras dos libros, unha exposición que amosa trinta
e dúas portadas de libros de Carlos Casares. Ao acto acudiu o fillo do escritor Hakan
Casares.
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_____, “O Colón acolle a iniciativa escolar Arte pola Igualdade polo Día das Letras
2017”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 maio 2017, p. 43.
Dá conta da celebración dunha nova edición do Festival Arte pola Igualdade, un
espectáculo escolar onde alumnado e profesorado fixeron unha homenaxe a Carlos
Casares. Ao acto asistiron persoeiros como Indalecio Cabana e Valentín García.

_____, “A ONCE homenaxea ao protagonista do Día das Letras co seu cupón”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 13 maio 2017, p. 42.
Dá conta da iniciativa da Organización Nacional de Cegos de España, ONCE, que
difundirá o a figura de Carlos Casares nas impresións dos seus boletos co gallo da
celebración do Día das Letras Galegas.

_____, “Festival de Ategal en San Agostiño”, El Correo Gallego, “Santiago”, 14 maio
2017, p. 25.
Anuncia que ao día seguinte as Aulas de la Tercera Edad (Ategal) conmemorarán o Día
das Letras Galegas lendo textos de Casares dedicados ao seu gato Samuel, co salñon de
actos do Colexio Maior San Agostiño.

_____, “Homenaje de los alumnos compostelanos a Carlos Casares”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “Literatura”, 20 maio 2017, p. 26.
Informa que o día anterior se inaugurou no claustro do instituto Rosalía de Castro una
exposición sobre Casares preparada polo alumnado.

_____, “Conferencia de Siro López sobre Carlos Casares”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 27 maio 2017, p. 36.
Anuncia que o luns Sito López impartirá unha conferencia sobre Casares, intulada
Vivencias compartidas, no auditorio da Fundación Rodríguez Iglesias na Coruña.

_____, “Alumnos de catro anos homenaxean a Carlos Casares”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 14 novembro 2017, p. 26.
Informa da homenaxe que o alumnado de catro anos do CEIP López Ferreiro lle dedicou
a Carlos Casares, na cal participou a neta do escritor.

_____, “La RAG celebra mañana un coloquio sobre Carlos Casares”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 20 novembro 2017, p. 22.
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Informa do comezo dunha serie de coloquios e conferencias sobre Casares na RAG, entre
cuxos participantes destacan o poeta e amigo do escritor Arcadio López Casanova, cunha
conferencia sobre como se coñeceron Casares e el na universidade, e unha mesa redonda
dirixida por Fina Casalderrey.

_____, “O simposio Carlos Casares da RAG remata cunha ollada ás súas columnas”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 24 novembro 2017, p. 42.
Dá conta das intervencións dos participantes na xornada de peche dun simposio sobre
Carlos Casares organizado pola Real Academia Galega. Reproduce palabras de Víctor F.
Freixanes, quen destacou que “Carlos Casares tiña unha gran capacidade de
comunicación, e mesmo creación, nas distancias curtas”, afirmou que “a columna é o
máis próximo que temos á oralidade, ás distancias curtas co lector, por iso é tan atractiva
para o escritor e tamén tan difícil” e leu a columna xornalística de Casares “Pecados
confesados” do ano 2000. Finaliza reproducindo aspectos das columnas de Casares que
salientaron, nas súas intervencións, Ramón Loureiro, quen destacou que “o auténtico
cumio da literatura de Carlos está na súa columna de cada día no periódico”, na que “ía
convertendo a literatura en vida e a vida en literatura”; e Inma López Silva, quen apuntou
que “Casares amosa nos seus artigos unha visión da muller que adoita estar entre a
valoración dos seus roles tradicionais, impostos polo patriarcado, e unha valoración
aparentemente máis moderna, liberadora e igualadora”.

_____, “Tres obras sobre Casares da Deputación de Ourense”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 22 decembro 2017, p. 42.
Nomea dúas monografías e o número 13 da revista Lethes (Cadernos culturais do Limia)
dedicados a Casares e que viron a luz co apoio da Deputación de Ourense. Cita as
personalidades participantes na presentación das mesmas, a día de hoxe, no ourensán
Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Elvira, Sol e M. Outeiro, “As Letras 2017 ‘espallan’ a literatura enxebre por Area”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 10 maio 2017, p. 39.
Dá conta das actividades que se celebrarán para conmemorar o Día das Letras Galegas
2017 polos concellos de Area: Unha viaxe ao mundo de Carlos Casares, dentro do
programa “Ler conta moito”, por parte de Soledad Felloza en Lalín e en Dodro; a XII
Ruta das Letras Andamos e falamos, organizada pola asociación cultural A Fervenza de
Ourzande, na Estrada; o programa Rois no Camiño das Letras Galegas e o Serán da
Lingua en Rois; o VII Festival de Música Tradicional en Silleda e o ditame do certame
de Microrrelatos convocado pola concellería de Normalización Lingüística en Silleda; a
XXVII Feira do Libro en Brión; o espectáculo A galiña azul a cargo de Fran Rei en Santa
Comba; o espectáculo Babacontos con Carlos Casares a cargo de Contacontos Larraitz
en Teo; e o Concerto das Letras Galegas en Negreira.

F. D., “La magia de Carlos Casares, en Xinzo de Limia”, La Región, “Verano”, “Agenda
de ocio”, “Teatro”, 18 xullo 2017, p. 16.
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Anuncia o espectáculo de maxia de Martín Camiña “La magia de Carlos Casares”, o cal
está baseado en textos de Carlos Casares.

Ferreira, A., “La Feira do Libro Galego de Tui tendrá 20 puestos y muchas actividades”,
Atlántico Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 16 maio 2017, p. 16.
Sinala a promoción da vida e obra de Carlos Casares na Feira do Libro Galego de Tui a
través da exposición de paneis sobre o autor realizados polos centros educativos do
municipio e a presenza das súas obras nos postos da feira.

Flowers, Margarito, “Día das Letras en Santiago”, El Correo Gallego, “Gente”, 11 maio
2017, p. 56.
Informa da celebración do Día das Letras por parte da Asociación de antigos Alumnos e
Amigos da USC, onde Géctor Carvajide e Mar Fernández darán a coñecer pequenos
fragmentos da obra de Carlos Casares.

_____, “Antiguos alumnos de la USC debaten sobre Carlos Casares”, El Correo Gallego,
“Gente”, 16 maio 2017, p. 55.
Informa da charla de Mar Fernández sobre Carlos Casares. Explica que foi una actividade
realizada pola Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC para homenaxealo e
enumera algúns dos participantes que leron textos de Casares e outros socios que tamén
asistiron.
Fraga, Xesús, “Tres volumes completan a edición en libro das ʻMarxesʼ de Carlos
Casares”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 marzo 2017, p. 25.
Dá conta da actividade xornalística de Carlos Casares, influída pola súa faceta literaria e
lectora. Destaca as súas publicacións na columna “Marxes”, o libro Un país de palabras
e a súa subscrición á revista Granta.

_____, “Gelria retoma o alento poético e vitalista de Carlos Casares”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, “A festa da palabra”, 6 maio 2017, p. 38.
Dá conta da versión musicada do poema “Amemos”, de Carlos Casares, creada polo
grupo Gelria, infórmase, ademais, da publicación dun sinxelo cun vídeo de
acompañamento.
_____, “Carlos Casares, de pioneiro a clásico”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “A festa da
palabra”, 13 maio 2017, p. 42.
Percorre a traxectoria biográfica e literaria de Carlos Casares, ben facendo referencia ás
súas obras ou ben á súa visión literaria. Destácanse as actividades que honrarán a súa
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memoria no Día das Letras, entre as que se atopan unha aproximación escénica da obra
Os mortos daquel verán, unha coprodución do Centro Dramático Galego e Talía Teatro,
a estrea de dúas pezas documentais Por amor á arte, centrado nas súas inquedanzas
intelectuais, e Camiños de ferro, que afonda na súa afección polo mundo ferroviario,
tamén se dá conta da iniciativa da ONCE, que emitirá boletos con alusións ao autor polo
Día das Letras. Pola súa parte, La Voz de Galicia, entregará un suplemento especial de
vinte catro páxinas e un volume biográfico.

_____, “Casares, o inimigo de ninguén”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “A festa da
palabra”, 14 maio 2017, p. 45.
Fai un percorrido pola biografía de Carlos Casares nas súas principais facetas, como
escritor, político e intelectual. Fálase do contexto no que Casares levou a cabo o seu labor
e tamén da súa visión xeral sobre a cultura.

_____, “Casares, a intrahistoria dun académico”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 maio
2017, p. 38.
Informa da publicación por parte da RAG dunha serie de documentos que dan conta do
proceso que levou a Casares a ser membro da academia.

Franco, Fernando, “Los Xardín cantan a Casares”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”,
6 xullo 2017, p. 11.
Indica que o grupo vigués Xardín Desordenado dedica o seu novo disco a Carlos Casares
e que contén catro poemas seus só editados até o de agora en revista.

_____, “Xavier, Cristina y el Ribeiro”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 7 novembro
2017, p. 10.
Sinala a participación de Xavier Castro nunha conferencia sobre Otero Pedrayo e Carlos
Casares.

_____, “En Andel se canta a Casares”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 29 novembro
2017, p. 8.
Informa da actuación de Xardín Desordenado na libraría Andel como homenaxe a Carlos
Casares.

Franjo, F., “A maxia das imaxes prendeu a Ilustrísima”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 20 maio 2017, p. 40.
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Apúntase que Ilustrísima reflicte a chegada do cinematógrafo a Galicia por parte da
familia Barbagelata, a cal ten unha notable importancia histórica segundo o poeta Claudio
Rodríguez Fer.
Frieiro, F., “La Bolsaʼ réndelle homenaxe á lingua propia cunha noite enteira de música
en galego”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 16 maio 2017, p. 8.
Informa da apertura dunha exposición sobre a vida e obra de Casares na biblioteca do
concello de Vilagarcía de Arousa.

Fuente, S. de la, “Xinzo de Limia proxecta a Galicia soñada de Carlos Casares e eríxese
como capital cultural”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Homenaxe ás letras galegas”, p. 33/
La Opinión, “Sociedad, cultura & ocio”, “Día das Letras Galegas”, p. 20, 18 maio 2017.
Informa sobre o acto da RAG no Día das Letras Galegas dedicado a Carlos Casares, que
tivo lugar en Xinzo de Limia e no cal os participantes Fina Casalderrey, Henrique
Monteagudo e Xesús Alonso Montero ensalzaron a figura poliédrica do escritor. Así
mesmo, anuncia a distinción do escritor coa Medalla de Ouro da Provincia de Ourense.

Gago, Manuel, “Mesa e mantel”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 85, “SeiSentidos”, 4 xuño 2017, p. 7.
Alude a Carlos Casares como líder das sobremesas e gran contador de anécdotas.

García, M., “El teatro centra la Semana Cultural San Rosendo”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “A escena”, 7 marzo 2017, p.
L10.
Entre outras actividades culturais, informa que o día 13, Håkan Casares Berg impartirá
unha conferencia sobre seu pai.

García, Montse, “Máis de medio cento de iniciativas lembrarán o legado de Carlos
Casares”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 febreiro 2017, p. 32.
Dá conta dalgunhas das actividades formuladas para a homenaxe a Carlos Casares no Día
das Letras, destácase tamén a gran cantidade de actos que terán lugar para louvar ao
escritor.
_____, “Música e conferencias para lembrar a Carlos Casares”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras Galegas”, 18 maio 2017,
p. L10.
Dá conta dunha serie de actividades e actuacións en Santiago de Compostela co motivo
do Día das Letras Galegas dedicado a Casares, entre as que destacan a charla do fillo do
escritor, Hákan Casares, o concerto da Real Filharmonía de Galicia e un roteiro literario.
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_____, “A Zona C ofrece unha viaxe pola obra, a vida e o tempo de Casares”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Exposición”, 30
maio 2017, p. L10.
Anuncia a exposición “Os mundos de Carlos Casares” que recolle materiais audiovisuais,
obxectos persoais, imaxes inéditas e documentos históricos que permiten un achegamento
á vida e obra do autor.
_____, “Veinticinco artistas acuden al Encontro coa Arte de Brión, dedicado a Casares”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Arte”,
13 xuño 2017, p. L10.
Informa da celebración do “Encontro coa Arte” en Brión na cal terá lugar a
conmemoración de Carlos Casares a través de actuacións como a do grupo Xardín
Desordenado.

_____, “Mesa sobre Carlos Casares en el CCG”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Jornada”, 14 xuño 2017, p. L10.
Anuncia a mesa redonda desa mesma tarde, organizada polo Consello da Cultura Galega
e o Centro Pen de Galicia para abordar a proxección internacional de Casares. Precisa que
o acto será presentado por Dolores Vilavedra e por Luis G. Tosar e que participarán
Marilar Aleixandre e Bieito Iglesias.

_____, “Foros sobre Carlos Casares y educación”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “A debate”, 16 novembro 2017, p. L10.
Anuncia un encontro organizado polo Consello da Cultura Galega sobre Carlos Casares
como escritor e intelectual, que se celebrará de forma presencial e tamén virtual, a través
da páxina en liña do Consello.

Garrido, Jesús, “Carlos Casares multidisciplinar”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
escuela”, n.º 1.155, 10 maio 2017, p. 2.
Sinala a interdisciplinariedade dos escritos de Carlos Casares, referindo numerosos eidos
temáticos abordados polo autor.

Gil, Francisco J., “Viajar, escuchar, vivir, contar, los verbos que conjugó Carlos Casares”,
n.º 274, 4 maio 2017/ n.º 277, 7 maio 2017, La Región, “La Revista”, “en Portada”, 7
maio 2017, pp. 2-3.
Fai un percorrido polos principais fitos biográficos de Carlos Casares á vez que destaca a
exposición Os mundos de Carlos Casares, onde se poden descubrir moitas das facetas do
autor.
437

Gimeno, Maite, “El poliédrico mundo de Carlos Casares se expone en Vigo”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 26 setembro 2017, p. 33.
Dá conta da exposición “Os mundos de Casares” na Casa das Artes de Vigo que contén
500 obxectos que permiten observar a vida e a obra do autor. Na súa exposición
participaron o alcalde de Vigo, o fillo do escritor (Hákan Casares) e o secretario xeral de
Política Lingüística.

Gómez, Concha, “Nigrán descubre la creatividad fotográfica de Carlos Casares”,
Atlántico Diario, “Área metropolitana”, “Val Miñor”, 16 maio 2017, p. 17.
Informa da exposición fotográfica “Carlos Casares e a Fotografía”en Nigrán, promovida
pola Fundación Carlos Casares. Ademais, sinala outras actividades relacionadas co “Ano
Casares” como roteiros literarios e representacións teatrais que terán lugar en toda a
comarca.

Gómez, Cuca M., “Celebrando Santa Kata”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, 28
abril 2017, pp. 78-79.
Entre outras actividades, apunta que a profesora Rexina Vega repasou a vida e obra de
Carlos Casares na Casa das Campás.

_____, “Resaca das Letras en Ciencias Sociais”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 16 maio 2017, pp. 78-79.
Dá conta da iniciativa Resaca das Letras, “que adelanta la celebración del Día das Letras
Galegas en el campus universitario”. Rememora que Vento ferido inspirou en 2005 a un
grupo do alumnado para desenvolver una webserie´.
_____, “Mujeres ʻbravasʼ de la editorial Urco”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Cultura”, 12 maio 2017, pp. 78-79.
No á parte “Conferencia sobre Carlos Casares”, alude á conferencia impartida por
Henrique Monteagudo o día anterior no local social d’O Burgo.

_____, “De galas, citas y despedidas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Evento”, 23 maio 2017, pp. 70-71.
Entre outras actividades, lembra o concerto celebrado no Casino Mercantil a semana
pasada para conmemorar o Día das Letras Galegas.

_____, “Hoy conversamos con Diana López”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, “Charla”, 20 xuño 2017, p. 86.
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Apunta que Damián Villalaín impartiu o día anterior unha conferencia sobre Casares ao
alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria do CEIP San Benito de Lérez.

_____, “Día de lluvia, sol, pizza y cine”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Concierto”, 29 agosto 2017, pp. 62-63.
Alude a que o trío Xardín Desordenado presentou o seu novo disco, Casares, na Librería
Miranda de Bueu.

_____, “Citas para los días de lluvia”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, “De café
con Cuca”, “Actividades”, “Música”, 24 novembro 2017, pp. 70-71.
Entre as actividades comentadas, alude ao concerto que Xardín Desordenado ofreceu no
Sexto Edificio de Pontevedra para clausurar a exposición “Os mundos de Carlos
Casares”.
G. P., “La octava edición del ʻTui Leʼ reúne en el Teatro Municipal a más de 800
estudiantes”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área Metropolitana”, 12 maio 2017, p. 17.
Informa da participación de oito centos alumnos de Tui no Tui Le, adicado a Carlos
Casares. No acto fixéronse lecturas de amenizadas a xeito de RAP da obra de Rosalía de
Castro, dramatizacións de A galiña azul e unha representación teatral de A laranxa máis
laranxa de todas as laranxas.
H. J. P., “Siro. ʻCarlos Casares foi o humorista máis completo que eu coñecín”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 30 maio 2017, p. 33.
Relata a conferencia de Siro na fundación Rodríguez Iglesias sobre as súas lembranzas
de Carlos Casares.
Jaureguizar, “Armando Requeixo: ʻCasares lera a Fole e non o recoñeceu”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, “Literatura”, 17 maio 2017, p. 59.
Sinala a intervención en Lugo do profesor e crítico Armando Requeixo sobre Carlos
Casares e a súa relación con outros escritores galegos como Fole e Cunqueiro.

_____, “Unha mostra presenta a Carlos Casares ‘a través de mecanos, maletas e trens”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Literatura”, 30 novembro 2017, p. 57.
Anuncia a exposición “Os mundos de Carlos Casares” situada no Museo Interactivo de
Historia de Lugo e que está formada por documentos e obxectos da vida do autor.
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J. B., “Salceda se llenó de ʻmaiosʼ por el Día das Letras Galegas”, Faro de Vigo, “Especial
Baixo Miño / Louriña”, 27 maio 2017, p. 5.
Relata a celebración do Día das Letras Galegas en Salceda a través dunha mostra de maios
e da lectura de textos de Carlos Casares.

J. C., “Viana organiza un acto de desagravio a Carlos Casares”, La Región, “Provincia”,
“Valdeorras”, 14 maio 2017, p. 24.
Dá conta da iniciativa do goberno municipal de Viana do Bolo, que celebrará un acto de
desagravio a Carlos Casares para tratar de compensar o expediente que se lle abriu a
Casares, expulsándoo da docencia en Galicia, por acusacións de influenciar politicamente
ao alumnado.
_____, “O Barco homenaxeou a Casares cun maratón de lectura e un concerto”, La
Región, “Ourense”, “Día das Letras”, 18 maio 2017, p. 16.
Dá conta dun acto de homenaxe a Carlos Casares no Barco a través dunha maratón de
lectura que tivo como protagonistas aos alumnos e alumnas dos centros do municipio e
un concerto do grupo Xardín Desordenado.

J. G., “A tradución de ‘Ilustrísima’ xa enriquece a oferta de textos literarios galegos en
inglés”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 16 maio 2017, p. 33.
Informa da presentación o día anterior da novela Ilustrísima verquida ao inglés por Jacob
Rogers, “ex alumno dos cursos de galego na Universidade de Santiago” para a colección
Galicia Classics, da editorial Small Station Press. Indica que esta editorial xa ofrece trinta
e tres obras galegas e enumera os participantes na presentación da tradución. Remata
explicando que ademais se inaugurou una exposición de materiais bibliográficos e
xornalísticos de Casares.

K. A., “La Luca levanta el telón por el Día das Letras Galegas”, El Progreso, “Lugo”, 11
maio 2017, p. 11.
Dá conta do concerto organizado por La Luca polo día das Letras Galegas na cidade de
Lugo. A decisión vén dada pola intención de render homenaxe á creación galega.
K. V., “A Deputación de Ourense outorgará a Casares a Medalla de Ouro da provincia”,
El Correo Gallego, “Primer plano”, 18 maio 2017, p. 7.
Informa do anuncio por parte do presidente da Deputación de Ourense, por ser un
“excelente embaixador de Ourense”, expediente que levará ao pleno de maio da
Corporación provincial, e reproduce as súas verbas destacando que Casares
“universalizou o modo de narrar e abriu camiños á literatura galega” e referindo que
Casares, como outros Fillos Predilectos de Ourense, “fan país e fan Galicia”.
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K. V., “Feijóo define Xinzo como o Macondo do autor ourensán”, El Correo Gallego,
“Primer plano”, 18 maio 2017, p. 7.
Sinala a intervención do presidente da Xunta nun acto de homenaxe a Carlos Casares en
Xinzo, vila que o presidente considera como o centro do universo literario do autor, xunto
co alcalde da localidade e o fillo do autor conmemorado.

_____, “Busto para o autor en Ourense e nomeamento de Fillo Predilecto”, El Correo
Gallego, “Primer plano”, 17 maio 2017, p. 9.
Anuncia a inauguración en Ourense dunha placa con busto en honra de Carlos Casares
así como o seu nomeamento como fillo predilecto da cidade.

L. C., “Ponteareas conmemora las Letras Galegas con una alfombra floral”, Faro de Vigo,
“Condado-Paradanta”, “Área metropolitana”, 17 maio 2017, p. 18.
Sinala a participación dos colexios de Ponteareas nun acto de homenaxe a Carlos Casares
a través da realización dunha alfombra de flores. Ademais, remarca a iniciativa do
concello de repartir bolsas de pan para difundir a figura do dito escritor.
L. F., “Cultura programa concertos, folclore e contacontos no ʻMes das Letras”, Diario
de Arousa, “Sanxenxo”, 3 maio 2017, p. 14.
Dá conta da programación do concello de Sanxenxo no “Mes das letras”, no que se tratará
de render unha homenaxe constante a Carlos Casares e á lingua galega.
_____, “Sanxenxo e O Grove homenaxean a Carlos Casares no Día das Letras Galegas”,
Diario de Arousa, “Sanxenxo/ O Grove”, 18 maio 2017, p. 15.
Dá conta da homenaxe realizada a Carlos Casares en Sanxenxo e O Grove a través de
varias actividades como a lectura pública na rúa dos seus textos baixo o nome ‘Casares e
Cantares’, a actuación da Banda de Música de Sanxenxo e a exposición “Carlos Casares
Mouriño, o coleccionista de historias”.

Ledo, Olaia, “Xociviga”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Cinema”, 27 xullo 2017, p. 3.
Alude a que, no marco das Xornadas de cinema e de vídeo en Galiza (Xociviga)
celebradas no Carballiño do 30 de xullo ao 4 de agosto, renden homenaxe a Casares coa
exposición “Carlos Casares no cine” na Casa do Concello e con Retratos Documentados
no auditorio municipal.

López, Belén, “Maio bota a lingua fóra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
29 abril 2017, p. 13.
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Dá conta das actividades organizadas polo concello, entre as que se inclúen proxeccións
cinematográficas, paseos literarios e concertos.
_____, “Gaita e tamboril para Carlos Casares”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 10 maio 2017, p. 13.
Dá conta da celebración da actividade “Música para Casares” no que debutou o grupo de
música tradicional de Ciencias Sociais. Sinálase que o acto incluíu a lectura de extracto
de obras de Casares como A laranxa máis laranxa de todas as laranxas e Vento ferido.
_____, “Queremos moitos Carlos Casares máis na nosa literatura”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Día das Letras Galegas”, 18 maio 2017, pp. 2-3.
Relata o acto de homenaxe a Carlos Casares que tivo lugar en Pontevedra cunha alfombra
floral dedicada ao autor e as actuacións musicais da Banda de Música de Pontevedra e da
Coral de Sobradelo. O acto foi presidido polo alcalde da cidade e polo fillo do autor, o
xornalista Christian Casares.

_____,“Carlos Casares como un lugar ao que achegarse”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Capital cultural”, 9 novembro 2017, pp. 10-11.
Informa da exposición “Os mundos de Casares”, próxima ao seu remate, que conta con
máis de 800 pezas que amosan a traxectoria literaria e vital do escritor.

López, Chechu, “As Letras Galegas escribíronse con maiúsculas nos eventos da
comarca”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, 18 maio 2017, p. 17.
Informa das actividades que tiveron lugar no Día das Letras Galegas na comarca do
Barbanza, entre as que destacan as actuacións de grupos de baile e canto tradicional como
Lumeira e Vai de Roda, da banda municipal, de Leo de Matamá e o espectáculo de maxia
de Dani García.

López, Rafa, “Antón Costa aboga por un nuevo contrato social”, Faro de Vigo, “estela”,
n.º 794, “Club Faro”, “Resumen 2017”, 31 decembro 2017, p. 31.
Entre outras actividades referidas ao Club FARO en 2017, cita a participación do escritor
Pedro Feijoo nas conferencias-coloquio, unha mesa redonda sobre o Pergamino Vindel e
outra dedicada a Carlos Casares, con motivo do Día das Letras Galegas.

López, Ruth, “Unha mostra percorre a vida de Carlos Casares a través de 500 obxectos”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 26 abril 2017, p. 49.
Anuncia a mostra Os Mundos de Carlos Casares, exposto na Sala Valente de Ourense,
onde se amosarán máis de cinco centos obxectos vinculados á vida do escritor.
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L. R., “Una performance de Lita Cabellut y una docena de actos más ocupan este mes la
agenda cultural isleña”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 4 maio 2017, p. 12. CARMEN
Apunta que a Semana das Letras contará cun Gran Xogo das Letras Galegas, coa sesión
de contacontos “Antón e o bosque verde” e un recital de textos de Casares por parte do
alumnado do CEIP Torre Illa e do Instituto, amenizado pola Escola Municipal de Música.
_____, “Contando a Carlos Casaresʼ preséntase esta tarde no Principal”, La Región,
“Ciudad”, 23 maio 2017, p. 12.
Anuncia a presentación do documental “Contando a Carlos Casares” dirixido por
Gonzalo Veloso e no cal participou como asesor o escritor Luis González Tosar.

Mariño, A., “Color, perfume y cuentos”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Día das Letras Galegas”,
18 maio 2017, p. 4.
Informa dunha serie de actividades que tiveron lugar o Día das Letras Galegas e nas cales
se homenaxeou a figura de Casares. Entre elas destaca a lectura de fragmentos da súa
obra na Alameda de Vigo no cal participaron membros do goberno da localidade e os
concertos de 18 corais no Mar de Vigo e da Orquestra Clásica de Vigo no auditorio
municipal.

_____, “Los alumnos enseñan a Carlos Casares”, Faro de Vigo, “Vigo”, 30 maio 2017, p.
8.
Anuncia un paseo literario centrado en Carlos Casares que terá lugar en Vigo e será guiado
polo alumnado de 2º e 3º da ESO do IES Carlos Casares.

_____, “Placas para inmortalizar la ruta de Carlos Casares”, Faro de Vigo, “Vigo”, 15
xullo 2017, p. 10.
Anuncia a instalación en Vigo de 9 placas en lugares de referencia de Carlos Casares para
marcar o roteiro literario do autor na cidade. As ditas placas terán códigos QR.

Mato, M., “El universo de Carlos Casares salta a tableros de juego creados por alumnos”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 maio 2017, p. 50.
Dá conta da iniciativa do instituto Carlos Casares de Vigo, onde crearon sete xogos de
mesa que teñen como eixo a obra A galiña azul.
_____, “A RAG elixe Xinzo como sede dos actos do Día das Letras Galegas”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 10 maio 2017, p. 40.
Informa que a Real Academia Galega escolle Xinzo como sede dos actos do Día das
Letras Galegas, onde acollerá a sesión extraordinaria para honrar a Carlos Casares. A
Academia xustifica a decisión polo vínculo que existe entre o concello e o autor.
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Mato, Mar, “Cuadros y libros desbancarán al pescado en el IV Mercado da Arte”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 13 maio 2017, p. 40.
Dá conta da celebración do IV Mercado da Arte, celebrado no Día das Letras, que
congregou a máis de setenta artistas e iniciativas ligadas á cultura.
M. D., “Mondoñedo abre os actos das Letras Galegas cun festival poético musical”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 2 maio 2017, p. 45.
Dá conta dos actos celebrados polo colectivo Mondoñedo É, que conta co respaldo do
concello, a asociación As San Lucas e a secretaría xeral de Cultura. Informa tamén dos
asistentes ao acto: Manuel Rivas, Eva Veiga, Marta Dacosta, Miriam Ferradáns, Modesto
Fraga, Montse González, Ana Vila, Antón de Guizán, Antón Fortes, Carmen Lage,
Carmen Rodríguez, Daniel Irimia ou Eva García.
M. G., “A Tertulia Literaria Tapal de Noia homenaxea a Casares”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 maio 2017, p. 31.
Dá conta do recital Versos de Rosalía para Carlos Casares presentado en Lousame polos
integrantes da Tertulia Literaria Tapal de Noia, dirixida por Ana Blanco, para homenaxear
a Casares.

M. G. M., “Culturas programa 42 actividades por las Letras Galegas en doce librerías”,
El Ideal Gallego, “Sociedad”, 6 maio 2017, p. 36.
Dá conta da programación cultural do concello da Coruña, onde se celebrarán corenta e
catro actividades diferentes que traten de louvar a cultura galega e ao propio autor.
_____, “Xardín Desordenado fará unha habanera da ʻgaliña azulʼ de Carlos Casares”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 10 maio 2017, p. 37.
Informa que o grupo Xardín Desordenado tratará de facer unha versión, ao estilo
habanera, da obra A galiña azul, de Carlos Casares. Destácase que o grupo leva facendo
xa hai dous anos cancións adicadas aos homenaxeados co Día das Letras.
_____, “Las Letras Galegas se visten de fiesta para ser música, teatro, charlas y
exposición”, Diario de Ferrol, “Sociedad”, 16 maio 2017, p. 36.
Dá conta dos actos conmemorativos do Día das Letras Galegas: un repaso dos textos de
Casares na libraría Azeta, a actuación do alumnado do taller de teatro Fiandón coa peza
Cousas do país, unha charla de Xavier Alcalá sobre Casares, xogos infantís na libraría
Azeta, unha sesión de contacontos e un taller de títeres en Afundación, unha mostra
bibliográfica sobre Casares e unha guía de lectura sobre el e Maruja Mallo na biblioteca
da Deputación, entre outras actividades a prol da lingua galega.
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_____, “Lembrando a quen tiña o don da palabra con palabras”, Diario de Arousa/ Diario
de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 18 maio 2017, p. 36.
Informa dunha serie de actos na cidade da Coruña en homenaxe a Carlos Casares, entre
os que destacan unha charla na libraría Formatos na cal participaron os escritores Xavier
Alcalá, Estíbaliz Espinosa, Pedro Casteleiro e Xavier Seoane, así como o concerto de
Xabier Díaz e as Adufeiras do salitre.

M. O., “Galardones de pintura y concierto de las Letras Galegas en Negreira”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 21 maio 2017, p. 32.
Informa da celebración dun concerto da Banda Ateneo de Negreira con colaboración da
Escola do OCT Ultreia como punto final da programación do Día das Letras Galegas.

Montero, Tamara, “Carlos Casares terá unha casa museo con exposición permanente”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 xaneiro 2017, p. 37.
Dá conta dalgunhas das actividades formuladas para a homenaxe no Día das Letras
Galegas para honrar a Carlos Casares. Entre as iniciativas atópase unha mostra itinerante,
un gran acto de difusión en Madrid e un documental sobre a figura do autor.
_____, “O Parlamento insta a espallar a obra de Carlos Casares máis alá do 2017”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 12 abril 2017, p. 34.
Dá conta das declaracións de deputados no Parlamento de Galicia que animan ao goberno
a reivindicar e espallar a obra de Carlos Casares máis alá da celebración do Día das Letras.
Morán, Cláudia, “Nace o Día das Letras… non lle poñerás Jonathan!”, La Voz de Galicia,
“Ya Es Sábado”, nº. 167, 13 maio 2017, pp. 11-13.
Reproduce parte da conversa con dous rapaces e una rapaza que naceron o Día das Letras
Galegas e conclúe que “o que non se pode negar é que levar un nome en galego e ter
nacido o Día das Letras Galegas é una sorte que non todos os Rois, os Alexandres e as
Aldaras teñen”.

Mosteiro, Marga, “Teatro, música e literatura a prol das Letras Galegas”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Guía de ocio”, “Arzúa”, 5 maio 2017, p. L10.
Entre outras actividades para conmemorar o Día das Letras Galegas, informa da actuación
do grupo arzuán de música tradicional O Bringuelo e a Banda Blues do País, os xogos na
Praza de Galiza e a presentación do libro Un cubata con sabor a descafeinado, da arzuá
Ana González Rey.

_____, “La Feira do Libro incluye 12 actividades hasta fin de mes”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Guía de ocio”, “Brión”, 6 maio 2017, p. L10.

445

Dá conta das actividades organizadas no concello de Brión para a celebración do Día das
Letras, dedicado a Carlos Casares. Entre os actos atópase a feira do libro, un coloquio, a
proxección dun documental e unha programación teatral para os máis cativos.

M. T., “A asociación San Campio celebra o Serán das Letras polos furanchos de Vedra”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 20 maio 2017, p. 31.
Anuncia unha serie de actividades promovidas pola asociación San Campio de Vedra en
relación coas Letras Galegas, entre as que destacan a lectura de textos de Carlos Casares
nun dos furanchos da localidade e a celebración do Concurso Serán das Letras de debuxo,
relatos curtos e poesía.

_____, “Concerto de Os Viqueiras en Frades”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
26 maio 2017, p. 29.
Dá conta do concerto didáctico para alumnado do CPI Ponte Carreira en Frades que
ofreceu o grupo de gaitas Os Viqueiras de Ordes, no marco do programa das Letras
Galegas elaborado polo concello de Ordes.

M. V., “Pasen e leanʼ ou a aposta local para gozar do mundo arredor dun libro”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 19 abril 2017, p. 11.
Indica que, como alternativa á Feira do Libro, se presenta en Pontevedra a iniciativa
“Pasen e lean”, que se abrirá coa sesión de contacontos “Cocorocó”, a cargo de Raquel
Queizás e que “é unha homenaxe ao libro ‘A Galiña Azul’ de Carlos Casares”.

Neira, C., “Carlos Casares, o embaixador da afección pola lectura en Marín”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 20 abril 2017, p. 19.
Dá conta da iniciativa do concello de Marín, que tratará de informar ao alumnado con
actividades en relación con Carlos Casares, tanto polo Día das Letras como polo Día do
Libro organizaranse actividades didácticas que dean conta da vida e da obra do autor.

Nicolás, Ramón, “Velaí o outro principiño das letras galegas”, La Voz de Galicia, “Letras
galegas”, 15 maio 2017, p. 20.
Realiza un repaso pola obra de Carlos Casares sinalando varios eidos da súa produción
literaria como son a narrativa, a literatura infantil e xuvenil, as traducións e finalmente
sinala tamén algunha biografía sobre a súa figura e traxectoria.

N. P., “Casares lese con tapas en Gondomar”, Faro de Vigo, “Val Miñor”, “Área
metropolitana”, 26 abril 2017, p. 14.
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Dá conta da iniciativa da librería Libraida e a tapería Ardora, que organizarán lecturas
públicas gastronómicas en honra ao escritor.
O. B., “Batallán: ʻO galego é un idioma que ten unha musicalidade especial”, Diario de
Arousa, “Vilagarcía”, 11 maio 2017, p. 8.
Dá conta do inicio do programa da concellería de Cultura de Vilagarcía, que comezará
cunha mostra bibliográfica de Carlos Casares e cun concerto no conservatorio.
_____, “Quen puidera namoralaʼ soa forte en Carril para honrar ás Letras Galegas no seu
día”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 18 maio 2017, p. 7.
Informa dun concerto de Luis Emilio Batallán en Carril como celebración do Día das
Letras Galegas e homenaxe a Carlos Casares.
Ocampo, Elena, “Hákan Casares: ʻO meu pai dicía sempre que o importante é ler, fora o
que fora”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro”, 16 maio 2017, p. 33.
Informa da realización dun acto sobre Casares no Club Faro de Vigo no cal interviñeron
o fillo do escritor, Hákan Casares, o director de Edicións Xerais de Galicia Manuel
Bragado, a profesora Iolanda Galanes Santos e o secretario da Fundación Carlos Casares,
Adolfo Garrido.

O. M., “La literatura tiñe hasta las paredes”, Faro de Vigo, “Vigo”, 3 maio 2017, p. 9.
Dá conta da obra pictórica elaborada no Instituto IES Carlos Casares de Vigo por parte
do alumnado e que trata de render homenaxe ao autor ao que se lle dedica o Día das Letras
deste ano.
Palomanes, Paula, “Concello e Xunta planean os actos do 17 de maio en Xinzo”, La
Región, “A Limia”, 12 abril 2017, p. 20.
Dá conta da xuntanza entre o concello de Xinzo e a Xunta de Galicia para organizar os
actos que terán lugar polo Día das Letras e que renderán homenaxe a Carlos Casares.
Ademais, o concello tamén acollerá a sesión plenaria da Real Academia Galega.
_____, “A homenaxe a Casares incluirá unha concentración de Harleys”, La Región, “A
Limia”, 26 abril 2017, p. 28.
Informa da presentación o sábado do programa de actos que terán en lugar en Xinzo de
Limia para homenaxear a Casares. Destaca entre as actividades unha concentración
moteira de Harley Davidson, e detalla as actividades que xa están marcha e as
presentacións literarias para os próximos días.

_____, “Xinzo ultima os preparativos para o Día das Letras Galegas”, La Región, “A
Limia”, 9 maio 2017, p. 23.
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Dá conta da preparación dos actos que terán lugar o Día das Letras no concello de Xinzo,
entre as actividades destácase a lectura continuada da obra Vento ferido.
_____, “Porqueira lembrou a figura de Carlos Casares”, La Región, “A Limia”, 16 maio
2017, p. 22.
Dá conta da inclusión do concello de Porqueira nas actividades organizadas na Limia en
homenaxe ao escritor Carlos Casares. Destácase o vínculo que o autor tiña co lugar, no
que pasou gran parte da súa infancia.
_____, “Porqueira se suma a los actos en honor a Casares”, La Región, “A Limia”, 27
abril 2017, p. 22.
Informa da realización dun acto de homenaxe a Carlos Casares por parte dos alumnos do
colexio Carlos Casares de Xinzo de Limia, no cal visitaron a casa familiar do escritor e
escoitaron varios contos del contados polo escritor Xosé Manuel Fontemoura.

_____, “Galicia volcouse no recoñecemento ao labor creativo de Carlos Casares”,
Atlántico Diario, “Sociedad”, p. 28/ La Región, “Ourense”, p. 11, “Día das Letras”, 18
maio 2017.
Dá conta do acto celebrado en Xinzo de Limia o Día das Letras Galegas dedicado a Carlos
Casares, no cal participaron familiares do escritor, o presidente da Xunta, o alcalde da
localidade, o presidente da Deputación de Ourense e varios alumnos dos centros de ensino
do municipio, os que leron pasaxes da obra do dito escritor.

_____, “Varias institucións ilustran un libro de Carlos Casares”, La Región, “Provincia”,
19 maio 2017, p. 26.
Anuncia a ilustración de “Lolo anda en bicicleta” de Carlos Casares por parte de varias
institucións de Xinzo de Limia, entre as que destacan o Centro de día, a residencia Santa
Mariña e varios centros educativos.

_____, “Os rapaces protagonizan o Día de Galicia en Xinzo”, La Región, “A Limia”, 26
xullo 2017, p. 18.
Dá conta dun acto celebrado en Xinzo de Limia polo día de Galicia no cal as rapazas
gañadoras do Segundo Certame Literario Carlos Casares recitaron uns textos de Carlos
Casares.

_____, “Xinzo acolleu a clausura do ano adicado a Carlos Casares”, La Región, “A
Limia”, 23 decembro 2017, p. 36.
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Informa do acto de clausura do ano dedicado a Carlos Casares, o cal tivo lugar no
auditorio de Xinzo de Limia e no que participaron o presidente do Parlamento de Galicia,
o alcalde de Xinzo, o presidente da RAG e o director xeral de Política Lingüística.
_____, “A viaxe dos ‘Mundos de Casares’ remata en Xinzo”, La Región, “A Limia”, 30
decembro 2017, p. 29.
Informa da inauguración da exposición “Mundos de Casares” no Museo Galego do
Entroido de Xinzo.

Palomanes, P., “El año de Carlos Casares”, La Región, “Fin de año 2017”, “A Limia”,
31 decembro 2017, p. 19.
Informa do acto de clausura do ano de Casares na Casa da Cultura de Xinzo, no cal se
entregou o Primeiro Premio de Xornalismo Literario a Alfonso Vázquez-Monxardín.

Pillado, Neli, “Vilariño, capital literaria do mundo”, Faro de Vigo, “Val Miñor”, “Área
metropolitana”, 22 febreiro 2017, p. 13.
Dá conta do acto de inauguración do Ano Casares no colexio público de Vilariño, en
Nigrán, por parte da Real Academia Galega. Ao acto acudiron Xesús Alonso Montero e
outros representantes da Academia.
_____, “O refuxio do intelectual”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Día das Letras Galegas
2017”, 17 maio 2017, p. 43.
Sinala Nigrán como vila de descanso de Carlos Casares, na que entablou moitas relacións
e gozou de gran presenza pública.

Pinal, Sabela, “Cuerda abrirá las Xociviga”, La Región, “Verano”, 19 xullo 2017, p. 29.
Informa das xornadas de cinema Xociviga dentro das cales terá lugar unha conferencia
do escritor Miguel Anxo Fernández sobre “Casares e o cine”.

P. O. C., “Carlos Casares, homenaxeado das Letras Galegas”, La Opinión, “Especial Día
das Letras Galegas 2017”, 17 maio 2017, p. 26.
Repasa a traxectoria vital e literaria de Carlos Casares e sinala entre as homenaxes
dedicadas ao dito autor polo Día das Letras Galegas a campaña de Feiraco na cal os
cartóns de leite levan unha ilustración dun retrato do autor.

_____, “Exposicións, coloquios e rutas literarias explorarán a figura de Carlos Casares
este ano”, La Opinión, “Especial Día das Letras Galegas 2017”, 17 maio 2017, p. 28.
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Anuncia unha serie de actividades promovidas pola Xunta de Galicia para promover a
figura de Carlos Casares, entre as que destacan unha exposición bibliográfica da
Biblioteca de Galicia, actividades nas bibliotecas municipais e a representación por parte
do Centro Dramático Galego d’Os mortos daquel verán.
Pombo, Cristina, “A ledicia de lerʼ, como lema de la Feira do Libro en Vigo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 30 xuño 2017, p. 8.
Anuncia a celebración da Feira do Libro en Vigo baixo o lema ‘A ledicia de ler’ en
homenaxe a Carlos Casares.

_____, “Un verano lleno de cuentacuentos para los niños”, Atlántico Diario, “Verano”, 1
agosto 2017, p. 12.
Anuncia unha serie actividades destinadas e nenas e nenos en torno aos contos entre as
que destaca o espectáculo ‘Cocorocó’, dirixido por Raquel Queizás, que conta a historia
d’A galiña azul de Carlos Casares.

Porto, Gabino, “Tui vibra con los libros”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área
metropolitana”, 18 maio 2017, p. 14.
Sinala a promoción da figura de Carlos Casares na Feira do Libro Galego de Tui,
inaugurada polo ilustrador Xosñe Tomás.

P. P., “La comisión del Día das Letras Galegas se reúne hoy en Xinzo”, La Región, “A
Limia”, 3 marzo 2017, p. 24.
Anuncia a reunión da comisión do Día das Letras Galegas que se reúne en Xinzo, o
concello contempla no seu presuposto unha partida de sesenta mil euros para pór en
marcha unha serie de actividades que traten de louvar a memoria de Carlos Casares.
_____, “Xinzo presentará o sábado os actos do Día das Letras Galegas”, La Región, “A
Limia”, 5 abril 2017, p. 22.
Anuncia a presentación por parte do concello de Xinzo dos actos de celebración do Día
das Letras, que terá como epicentro o propio concello e ao que se adicou unha partida de
sesenta mil euros.
_____, “Mostra no Casino Antelano de fotos de Carlos Casares”, La Región, “A Limia”,
6 abril 2017, p. 24.
Informa da exposición fotográfica levada a cabo no Casino Antelano, na mostra pódense
contemplar multitude de fotografías de Carlos Casares que se centran en dúas facetas, o
retrato e o autorretrato e a fotografía de viaxes.
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_____, “Selección dun deseño para a portada de ‘Vento Ferido’ de Carlos Casares”, La
Región, “A Limia”, 8 abril 2017, p. 23.
Dá conta do concurso, iniciativa do concello de Xinzo, que premiará o mellor deseño
como portada de Vento ferido. Ademais, deixa a porta aberta a que a portada sexa
empregada nunha reedición da obra de Carlos Casares.
_____, “As rúas de Xinzo mudan o seu nome por obras de Carlos Casares”, La Región,
“A Limia”, 12 maio 2017, p. 35.
Informa da mudanza temporal de nome de dezaoito rúas de Xinzo, os nomes foron
substituídos por títulos das obras de Carlos Casares. Tamén se anuncia a lectura
continuada de Vento ferido.
_____, “Os escritos oficiais de Xinzo terán unha referencia a Carlos Casares”, La Región,
“A Limia”, 25 maio 2017, p. 26.
Informa da proposta do grupo de goberno de Xinzo de Limia de incluír un logotivo
conmemorativo da celebración das Letras Galegas e de Carlos Casares en todos os
documentos oficiais emitidos dende o concello.

R. e D., “Área presume do forte apego ás letras galegas”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 18 maio 2017, p. 33.
Salienta as actividades en relación ao Día das Letras Galegas que tiveron lugar na Área
de Compostela, como por exemplo o Certame artístico-literario Intercentros e o XIV
Certame literario de narrativa e poesía celebrado no Milladoiro.

Reboiro, X. A., “A Palabra e a Arte recordan a Carlos Casares na Esgueva”, La Región,
“Provincia”, “Carballiño”, 16 xullo 2017, p. 19.
Informa da celebración da Festa da Palabra da Fundación Ínsua dos Poetas, na cal o seu
presidente Luis González Tosar, anunciou a publicación “Carlos Casares na Ínsua dos
Poetas” que será editada polo Parlamento de Galicia. Sinala tamén a entrega dun premio
literario a Miguel Anxo Fernán Vello e a inauguración dunha escultura a Carlos Casares.
Rendueles, María, “A exposición ʻOs mundos de Carlos Casaresʼ chega a Arzúa”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 7 setembro 2017, p. 31.
Anuncia a chegada a Arzúa da exposición “Os mundos de Carlos Casares”.

Rey, L., “La Feira do Libro reúne a 14 casetas en el Paseo”, La Región, “Ciudad”, 31
maio 2017, p. 16.
Informa da celebración da trixésimo terceira edición da Feira do Libro de Ourense, a cal
baixo o lema ‘A ledicia de ler’ está estreitamente ligada á figura de Carlos Casares.
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Rey, Lidia, “A última placa do roteiro Casares”, La Región, “Ourense”, “Día das Letras”,
10 maio 2017, p. 14.
Dá conta da homenaxe a Carlos Casares por parte do Seminario Menor onde el estudou,
destácase unha exposición na que se amosarán cartas manuscritas do autor e inclusive as
notas académicas.

Rey, Lidia, “Festa dos nenos no día de Casares”, La Región, “Ourense”, “Día das Letras”,
18 maio 2017, p. 14. CARMEN
Indica que en Ourense se celebrou una xornada na que se realizaron diferentes actividades
con motivo do Día das Letras Galegas; entre elas, o contacontos “Onde vai Carlos?” a
cargo de María Lado, un espectáculo con maxia e música que percorre a vida do escritor,
a exposición “Os mundos de Carlos Casares” e o roteiro dedicado ao escritor guiado por
Afonso Vázquez Monxardín.
Rial, Zoraida, “17 de maio: Día das Letras Galegas”, ABC, “Galicia”, 18 maio 2017, p.
60.
Sinala as intervencións de Núñez Feijóo, Víctor Freixanes, o alcalde de Xinzo de Limia
e Hákan Casares no acto de homenaxe a Carlos Casares en Xinzo de Limia.

R. L., “As bibliotecas municipais programan un mes de maio dedicado ao Día das Letras
Galegas”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 2 maio 2017, p. 36.
Informa da iniciativa do concelloda Curña, que organizará diferentes actividades con
motivo da celebración do Día das Letras nas que se homenaxeará a figura de Carlos
casares e das mulleres escritoras da cidade.

Rodríguez, A., “Carlos Casares, protagonista del 2017 para el Consello da Cultura”,
ABC, “Galicia”, 14 xaneiro 2017, p. 62.
Informa da presentación do plan de actividades do Consello da Cultura Galega, ademais
da intención de elaborar unha edición institucional da obra A laranxa máis laranxa de
todas as laranxas, de Carlos Casares, para homenaxear a figura do autor.

Rodríguez, Ana, “Un paseo literario para rememorar y conocer más sobre Carlos
Casares”, Faro de Vigo, “Vigo 4 Costados”, 8 agosto 2017, p. 5.
Informa do paseo literario de Casares en Vigo, promovido polo Concello a través da
instalación de placas en varios lugares significativos da vida do autor como é a Editorial
Galaxia.
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Rodríguez, Pacho, “El Instituto Cervantes homenajea a Carlos Casares, el ‘gallego
soñador’”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 decembro 2017, p. 38.
Dá conta da homenaxe a Carlos Casares realizada polo Instituto Cervantes de Madrid, na
cal participaron os músicos Emilo Rúa e Rosa Cedrón; a presidenta do Congreso, Ana
Pastor; o director do Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet; o presidente da RAE, Darío
Villanueva; o presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares; o conselleiro
de Cultura, Román Rodríguez e o secretario da RAG, Henrique Monteagudo.

Rodríguez, Xosé Manoel, “Ourense rematará o expediente de honra a Carlos Casares ao
cabo de 14 anos de abrir o proceso”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 xaneiro 2017, p.
37.
Informa da iniciativa do concello de Ourense que descubrirá unha placa e unha escultura
en honra a Carlos Casares, xa prometida hai catorce anos, cando foi declarado fillo
predilecto de Ourense. O concello recoñeceu que non se chegou a pechar o expediente de
honra ao autor, polo que iniciou contactos coa fundación Carlos Casares, para cumprir o
prometido despois da morte de Casares.
_____, “Galicia lembra ao Casares conciliador, cosmopolita e comprometido co país”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, “A festa da palabra”, 18 maio 2017, p. 36.
Refírese ao acto do Día das Letras Galegas dedicado a Casares que tivo lugar en Xinzo
de Limia e resalta as intervencións de Fina Casalderrey, Henrique Monteagudo e
especialmente a de Víctor Freixanes, quen aludiu ao “Poema ao Che Guevara”. Ademais,
sinala a participación do irmán do escritor e da súa neta nun acto que tivo lugar na praza
Carlos Casares.

Rojas, Victoria, “A Fundación Insua dos Poetas lembra a Casares cunha escultura de
Buciños”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 22 xaneiro 2017, p. 39.
Dá conta da iniciativa da fundación Insua dos Poetas, que pretende erguer unha escultura
na lembranza de Casares en Madarnás, Ourense, elaborada por Manuel Buciños.
_____, “O Cervantes alberga o colofón das homenaxes a Carlos Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 decembro 2017, p. 42.
Relata o acto dedicado a Casares no Instituto Cervantes en Madrid, o cal estivo presidido
pola presidenta do Congreso dos Deputados e contou con representación da Consellería
de Cultura, da RAE, do Consello da Cultura e da RAG.

Salgado, Marta, “Carlos Casares contará cun roteiro literario pola cidade”, La Región,
“Ciudad”, 25 xaneiro 2017, p. 12.
Informa do roteiro organizado para honrar a Carlos Casares, que contará con vinte placas
de cerámica en diferentes emprazamentos da cidade auriense, de forma paralela tamén se
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editaron un total de dous mil cinco centos folletos explicativos de vinte catro páxinas.
Lémbrase, tamén, o celebre roteiro literario adicado á obra A esmorga.
_____, “Viaxe polo Ourense de Casares”, La Región, “Ourense”, 19 febreiro 2017, p. 8.
Informa da estrea do roteiro literario adicado a Carlos Casares, onde se amosan vinte
recunchos que marcaron a vida e obra do escritor ourensán homenaxeado co Día das
Letras.
_____, “A cidade acollerá o concerto polo Día das Letras Galegas”, La Región,
“Ourense”, 22 abril 2017, p. 9.
Dá conta das actividades realizadas co gallo do Día das Letras, adicado a Carlos Casares,
entre as que destacan a actuación da Real Filharmonía e o Coro Xove da Orquestra
Sinfónica, que actuarán no auditorio da cidade.
_____, “Ourense lembra a Casares”, Atlántico Diario, “Sociedad”, p. 38/ La Región,
“Ourense”, pp. 14-15, “Día das Letras”, 17 maio 2017.
Sinala unha serie de actividades realizadas en Ourense en homenaxe a Carlos Casares,
entre as que destacan un recital da obra do autor e o concerto da Real Filharmonía de
Galicia e o Coro Xove da Orquestra Sinfónica.

Sánchez, Alberto, “Casares estará nas bolsas e carteis de Velgasa-Eroski”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 14 maio 2017, p. 40.
Informa da iniciativa de Velgasa-Eroski, que comemorará o Día das Letras distribuíndo
material divulgativo sobre o autor a través de carteis e dunha tirada especial de dous
millóns e medio de bolsas coa imaxe do autor.

Sanmartín C., Xabier, “La Insua dos Poetas rendirá homenaje a Carlos Casares”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 14 abril 2017, p. 34.
Informa que a Insua dos Poetas, o recuncho cultural situado na Esqueva, no Carballiño,
renderá homenaxe en xullo a Carlos Casares, onde se exporá unha escultura de Manuel
Buciños como tributo literario ao autor ourensán.

Sanz, Lucas, “Presentada la escultura de Buciños dedicada a Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 19 agosto 2017, p. 36.
Sinala a inauguración da escultura ‘Vento ferido’ feita por Manuel Buciños e dedicada a
Carlos Casares.

Seoane, Xoán, “A obra de Casares ante 16 expertos na Academia Galega”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 22 novembro 2017, p. 35.
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Informa da realización dun encontro na Real Academia Galega, co apoio da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para homenaxear a figura de Carlos
Casares, no que participaron o escritor e amigo Arcadio López Casanova, o seu fillo
Håkan Casares, o presidente da Real Academia Galega Víctor F. Freixanes e o Secretario
Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García.

S. N., “El año en el que se honró al vecino Carlos Casares”, La Región, “Zonas vivas”,
“Xinzo de Limia”, “Letras galegas”, 12 agosto 2017, p. 3.
Refírese ao acto do Día das Letras Galegas dedicado a Casares que tivo lugar en Xinzo
de Limia, así como ao conxunto das actividades relacionadas co escritor, que tiveron lugar
na vila dende finais de marzo.

S. P., “Xardín Desordenado presenta su nuevo CD en la sala Domínguez Búa”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 23 agosto 2017, p. 24.
Anuncia a presentación en Bueu do terceiro disco de Xardín Desordenado, dedicado a
Carlos Casares.

_____, “La sala Amalia Domínguez Búa acoge un concierto de Xardín Desordenado”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Bueu”, “Cangas”, 24 agosto 2017, p. 23.
Anuncia a presentación en Bueu do terceiro disco de Xardín Desordenado, dedicado a
Carlos Casares.

S. S., “La III Feira do Libro de Ribeira contará con ocho casetas y se celebrará del 22 al
25”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 16 xuño 2017, p. 33.
Anuncia que a III Feira do Libro de Ribeira terá como lema “A ledicia de ler” para
homenaxear a Casares co nome da sección xornalística homónima que comezara en 1975
para abordar “temas literarios y lingüísticos, además de dar cuenta de las novedades
editoriales de la época”.

_____, “Exposición sobre Casares no auditorio”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 30 xullo 2017, p. 30.
Informa que o auditorio de Ribeira acolle a exposición Os mundos de Carlos Casares, na
que se inclúe “material audiovisual, obxectos persoais do autor, imaxes inéditas e
documentos históricos”.

_____, “Os nenos dos campamentos visitan a mostra sobre Casares”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 10 agosto 2017, p. 36.
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Apunta que a nenez dos campamentos de conciliación Xoga con Nós e Camp of Cultural
Summer de Ribeira visitou onte a exposición Os mundos de Carlos Casares no auditorio.

Tébar, R., “Covelo apuesta por la cultura y el turismo”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Condado/Louriña”, 9 maio 2017, p. 18.
Dá conta da colaboración entre a asociación Artealdea, a asociación Vocálitis e o concello
de O Covelo, que se xuntarán non só para homenaxear a figura de Carlos Casares no Día
das Letras, senón tamén para incentivar a actividade sociocultural e turística do concello
mediante o Encontro Sociocultural Covelo 2017.

Tébar, Roma, “Carlos Casares protagoniza o Día das Letras na comarca”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Condado/Louriña”, 17 maio 2017, p. 18.
Enumera as actividades que terán lugar nos concellos da contorna para conmemorar o Día
das Letras Galegas: espectáculos familiares na praza maior de Ponteareas; actuacións
musicais e de danza de Torroso e de Mos e concerto lúdico e familiar na Carballeira de
Santiaguiño no concello de Mos; a primeira Mostra de Maios Letras Galegas e a lectura
continuada de textos de Casares en Salceda de Caselas; a II Feira Agrosostible, unha
Andaina Saudable e actuacións musicais no concello de Mondariz.
Tenreiro, L. “Tras los pasos y ‘secretos’ de Juan María García Naveira”, El Ideal Gallego,
“Betanzos”, 18 de maio 2007, p. 17
Informa da actividade ‘Pasa lingua’ organizada no parque do Pasatempo en Betanzos, na
cal tras buscar un tesouro as nenas e nenos puideron escoitar o conto de Carlos Casares
“A galiña azul” de man do ilustrador José Souto Santé.

Tutor, Laura, “El Simposio Carlos Casares finaliza con un programa dedicado a buscar
nuevos lectores”, Diario de Ferrol, “Sociedad”, 22 novembro 2017, p. 37/ El Ideal
Gallego, “Sociedad”, 22 novembro 2017, p. 37.
Dá conta da última xornada do simposio da Real Academia Galega sobre Carlos Casares,
o cal rematou cunha mesa redonda na que participaron Fina Casalderrey, Manuel
Forcadela, Montse Pena e Gonzalo Navaza. Sinala tamén a participación do presidente
da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, de Valentín García e de Arcadio López
Casanova.

Vázquez, K., “Casares converterá Xinzo na capital literaria do país”, El Correo Gallego,
“Primer plano”, 17 maio 2017, p. 9.
Informa da celebración do acto central do Día das Letras Galegas dedicado a Carlos
Casares en Xinzo de Limia, no cal participarán Fina Casalderrey, Henrique Monteagudo
e Xesús Alonso Montero. Ademais, informa de outros actos de homenaxe ao escritor en
varias cidades galegas como Pontevedra, Lugo ou Vigo.
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Vázquez, Karmele, “A figura de Carlos Casares, eixe do programa do Consello da
Cultura”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 14 xaneiro 2017, p. 34.
Dá conta das actividades programadas polo Consello da Cultura Galega para homenaxear
á figura de Carlos Casares. Destácase a o “concerto das letras” e a edición institucional
da obra A laranxa máis laranxa de todas as laranxas.
_____, “A obra de Casares e Pondal, eixo do Calendario do Libro e Lectura 2017”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 2 xaneiro 2017, p. 25.
Dá conta das principais efemérides presentes no Calendario do Libro e Lectura 2017, no
que se atopan o centenario do pasamento de Pondal, o cento vinte aniversario do
nacemento de Eduardo Blanco Amor e o centenario da publicación Da terra Asoballada.
_____, “Un roteiro percorre as rúas de Ourense coa obra de Casares”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 19 febreiro 2017, p. 36.
Informa da presentación das placas que forman parte do roteiro dedicado a Carlos
Casares, nelas achégase información da súa obra literaria ademais da súa biografía. O
percorrido pasa a carón de lugares importantes para a vida ou a obra do autor.
_____, “Homenaxe a Casares desde o deporte con Camiño das Letras”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 27 abril 2017, p. 34.
Anuncia a Carreira Camiño das Letras, a actividade, promovida por Xurdirr coa
colaboración da Consellería de Cultura e Educación. No acto interviñeron Valentín García
e Anxo Lorenzo.
_____, “Feiraco difundirá a figura de Casares nun millón de envases”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 3 maio 2017, p. 34.
Informa do acordo entre Política Lingüística da Xunta de Galicia e a fundación Carlos
Casares. A raíz do acordo a firma de leite Feiraco difundirá a imaxe de Carlos Casares
nun millón de envases de leite.
_____, “A Real Academia celebrará o acto central do Día das Letras Galegas en Xinzo de
Limia”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 10 maio 2017, p. 41.
Informa da celebración do acto central do Día das Letras Galegas dedicado a Carlos
Casares en Xinzo de Limia, vila da infancia do escritor. No dito acto participarán a
escritora e académica Fina Casalderrey e os académicos Henrique Monteagudo e Xesús
Alonso Montero.

_____, “Feijóo presidirá os actos na honra de Casares en Xinzo”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 15 maio 2017, p. 23.
Informa sobre a presenza de Feijóo no acto homenaxe a Carlos Casares de Xinzo así como
da reunión moteira de Harley Davidson dedicada ao autor. Tamén se destacan as palabras
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de Freixanes, que vinculan ao autor ourensán con Manuel María por mor da versatilidade
compartida por ambos os dous.
_____, “Xabier Casares e Olivia Rodríguez homenaxean en TVG o Día das Letras”, El
Correo Gallego, “Medios”, 15 maio 2017, p. 53.
Informa sobre o contido que emitirá a TVG sobre Carlos Casares no no programa As
Luces, destácase a asistencia do irmán do autor, Xabier Casares, presidente da fundación
Carlos Casares.
_____, “Proxección internacional de Casares coa edición en inglés de ‘Ilustrísima”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 16 maio 2017, p. 34.
Dá conta da presentación desta primeira tradución His Excellency, realizada por Jacob
Rogers, oitavo título da colección Galician Classics, baixo a supervisión editorial de
Jonathan Dunne. Enumera as personalidades que participaron na presentación e
reproduce as súas verbas. No á parte “Mostra da súa bibliografía na CdC” detalla os
elementos que se exhiben na exposición.

_____, “Marionetista de audiencias”, El Correo Gallego, “Especial Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2017, p. 8.
Comeza reproducindo as palabras de Víctor F. Freixanes cualificando a Casares como “un
contador fantástico, un contador de historias e anécdotas incribles” e do propio Casares:
“cando teño que explicar unha cousa, conto unha historia”. Informa que Freixanes
“asumiu, á súa vez, o reto de encabezar os actos do ano Casares”, que finalizarán en Xinzo
de Limia. Recolle que Freixanes destacou que Casares, como Manuel María,
homenaxeado o ano anterior, “son autores de moito público e públicos moi variados”.
Finaliza reproducindo palabras de Freixanes salientando a proximidade de Casares nas
relacións persoais e a súa “gran preocupación” polo lectorado, sobre todo nas
colaboracións xornalísticas e “para aqueles que empezaban a ler”.

_____, “A RAG recoñece a Casares como ‘figura plural’ da cultura galega”, El Correo
Gallego, “Primer plano”, 18 maio 2017, pp. 6-7.
Dá conta dos actos celebrados o día anterior en Xinzo de Limia, destacando que neles se
salientou “a pluralidade da súa personalidade e da súa obra, así como a capacidade que o
levou a ter unha literatura popular” e tamén as súas facianas de “editor, docente, narrador,
ensaísta e representante político”. Da intervención de Fina Casalderrey reproduce que “no
ecosistema de Xinzo asistiu Casares á primeira escola do fantástico, aquí enraizou no
cerne das esencias galegas” e recuperou o poema “Amemos” de Casares:“Amemos,
poñamos o corazón e a lingua a andar por un país con máis domingos no almanaque”.
Da intervención de Henrique Monteagudo recolle que “a achega máis importante ás letras
galegas e universais de Carlos Casares atópase nas súas novelas”, da de Xesús Alonso
Montero, o cultivo da poesía por parte de Casares, “non sen entusiasmo”; e da de Víctor
F. Freixanes reparando en Casares como xestor cultural, entendido este termo como “un
xeito de organizar o coñecemento para difundilo”, como cidadán, “como home do seu
país e co seu tempo”, xa que “traballou sempre desde o compromiso por Galicia, pola
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lingua e pola identidade”, no seu labor nas institucións, dende a perspectiva de que estas
deben ser “cribles e capaces de concitar aceptación social”, e no seu labor como membro
da Real Academia Galega, presidente do Consello da Cultura Galega e como
parlamentario, e vinculando tamén a Casares con Manuel María, “outro escritor
poliédrico”.

_____, “O tren que me levaʼ segue os pasos de Casares e as letras”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 19 maio 2017, p. 34.
Informa dun proxecto de dinamización lingüística vinculado á promoción literaria de
Carlos Casares que tivo como protagonistas ao alumnado do IES de Arzúa, o que
participou nunha viaxe en tren a Ourense cuxo traxecto estivo repleto de actividades e
nun roteiro literario de Casares cando chegaron á dita cidade.

_____, “A RAG abre o seu arquivo e publica escritos históricos sobre Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 25 maio 2017, p. 42.
Informa da publicación na páxina web da RAG de cinco documentos históricos sobre
Carlos Casares.

Vázquez, S. “Susana Seivane pon música ás Letras”, La Opinión, “cambre/ culleredo”,
17 maio 2017, p. 16.
Informa da participación da gaiteira Susana Seiva no acto de celebración das Letras
Galegas dedicadas a Casares no colexio Wenceslao Fernández Flórez de Cambre.

Villar, M., “Nenos buscan tesouros no Pasatempo”, La Opinión, “A Coruña”, 18 maio
2017, p. 6.
Informa da organización dun xogo no parque do Pasatempo en Betanzos no cal mentres
se buscaba un tesouro tivo lugar a lectura de fragmentos d’A Galiña azul de Casares como
homenaxe polo Día das Letras Galegas.
V. R., “Carlos Casares, un home ʻbo e xenerosoʼ, xa é fillo predilecto da cidade de
Ourense”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Día das Letras Galegas 2017, 17 maio 2017, p. 42.
Informa do nomeamento de Carlos Casares como fillo predilecto da cidade de Ourense
nun acto no que participaron os fillos e irmáns do escritor. Ademais, sinala a realización
por parte da USC dunha conferencia impartida por Henrique Monteagudo que rememora
ao escritor e a importancia da súa obra.

VV. AA., “Historias curtas na honra do escritor de Xinzo”, El Progreso, “Letras Miúdas”,
“Carlos Casares”, 16 maio 2017, pp. 12-13.
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Reproduce os microrrelatos do alumnado do IES Lucus Augusti que participaron no
certame de microrrelatos Carlos Casares, dirixido a alumnado de Bacharelato e ESO.

_____, “Postais, Harleys, música e premio hípico”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “A festa
da palabra”, 18 maio 2017, p. 37.
Salienta a participación da vila de Xinzo de Limia na homenaxe a Carlos Casares no Día
das Letras Galegas, a cal se materializou en adornar as rúas e repartir postais e chapas con
imaxes do escritor e fragmentos da súa obra. Sinala tamén a interpretación de María do
Ceo dos temas ‘Xinzo’ e ‘Carlos Casares’ e anuncia a futura construción do Museo Carlos
Casares.

Yáñez, B., “El arte de Cabellut y la cantería, el fútbol femenino y las Letras centran el
programa de Cultura en primavera”, Diario de Arousa, “Cambados”, 24 marzo 2017, p.
9.
Anuncia o programa de actividades de primavera da concellería de Cultura de Cambados,
na que se alude a que para conmemorar o Día das Letras Galegas, e o Día do Libro, haberá
“conciertos musicales especiales”.
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V. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA
V. 1. MONOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS, CRÓNICAS E
LIBROS COLECTIVOS
Aleixandre, Marilar e Fina Casalderrey, Voces termando da paisaxe galega, A Coruña:
Real Academia Galega, xaneiro 2017, 68 pp. (ISBN: 978-84-946005-3-1). 
Volume que reproduce o discurso de entrada nesta institución como académica da
escritora e profesora Marilar Aleixandre (Madrid, 1947) e o conseguinte discurso de
resposta, pronunciado pola académica Fina Casalderrey (Xeve, 1951) no acto celebrado
no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela o día de 14 de xaneiro de 2017.
No discurso de ingreso de Marilar Aleixandre distínguense dúas partes fundamentais:
unha primeira na que fai unha sentida referencia á figura de Xosé Neira Vilas, cuxa
cadeira vai ocupar a nova académica, e palabras de agradecemento aos distintos
académicos cos que vai compartir a súa andaina como membro numerario da Academia.
Na segunda parte, céntrase no tema obxecto de reflexión que trata en base á unha pregunta
inicial: “Quen terma da paisaxe galega?” Como profesora e bióloga de profesión, ademais
de poeta e novelista, deita unha ollada sobre o tratamento da paisaxe en distintos autores
e autoras galegos, en especial sobre a voz das mulleres e do feminismo nos discursos
sobre a paisaxe, para facer un chamado sobre distintos espazos da xeografía galega
agredidos e xa devastados, mais rematando cun chamado á resistencia perante as
agresións paisaxísticas e á esperanza nunha nova política e sensibilidade
medioambientais. Remata o discurso coas referencias bibliográficas citadas. No discurso
de resposta, Fina Casalderrey fai un repaso de diferentes aspectos da biografía e da obra
da nova académica, da súa faceta de muller de ciencia e de letras, de exploradora e
aventureira, da súa obra narrativa e poética e da súa dimensión como militante do
feminismo e do ecoloxismo, nun canto á resistencia, e tamén complementa o seu discurso
coas referencias bibliográficas.

Axeitos Agrelo, Xosé Luís, Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Crónica, xuño 2017, 304 pp. (ISBN: 978-84-9121-188-4).
Monografía de Xosé Luís Axeitos (Asados-Rianxo, 1945) sobre a vida e obra de Manuel
Antonio (Rianxo, 1900-1930) que reproduce na cuberta unha fotografía do poeta, e se
indica que foi tirada en 1922 polo seu curmán Xosé Pérez González (e con posterior
deseño de Miguel Vigo). Ábrese cunha “Introdución” e estrutúrase en oito capítulos con
numeración romana, que se complementan con tres apéndices: “Bibliografía”, “Cronobio-bibliografía de Manuel Antonio” e “Índice onomástico”. A “Introdución” vai
precedida de tres citas: “Un deseo básico de identidad se esconde detrás/del género
memorialístico, un deseo de dotar/de sentido el pasado se halla en la raíz de contar/la
propia vida o la de los otros”, de Isabel Burdiel; “Toute biographie devrait trouver un bon
équillibre/ entre la pôle de l’exceptionnalité -individu en rupture/ avec son milieu- et la
pôle de l’incarnation/ -individu comme expression d’une époque”, de Philippe Burrin; e
“...que ella, la vida, no tiene partes, sino lugares y rostros”, de María Zambrano. Axeitos
apunta de forma concisa a súa primeira toma de contacto coa obra de Manuel Antonio a
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través dunha copia mecanoscrita do libro de poemas De catro a catro realizada por Xosé
Romero Bravo nos anos sesenta, e despois dá conta do incremento do seu interese polo
autor e das súas primeiras incursións nas fontes documentais e hemerográficas. Xustifica
a selección do título pola “rebeldía” que tiña Manuel Antonio ao militar no nacionalismo
das Irmandades da Fala e pola “rebeldía” de procurar na súa poesía unha dirección
experimental e innovadora. O primeiro capítulo, “I. Fervor en Rianxo”, deita luz sobre a
mocidade do poeta en Rianxo e nos anos que viviu en Padrón antes de que súa nai, dona
Pura Sánchez, fose destinada como mestra á aldea rianxeira de Asados en 1916. Achégase
información sobre a vida cultural, social e política de Rianxo nesa época (con datos sobre
Castelao e Rafael Dieste), e móstrase os inicios da formación intelectual de Manuel
Antonio. O segundo capítulo, “II. A familia e outros ancoradoiros sentimentais”, trata
sobre a vida familiar de Manuel Antonio e as súas amizades. Primeiro achégase á familia
paterna, logo á materna para centrarse en súa nai, Purificación Sánchez Vázquez, coa que
se indica que tivo unha relación complexa, “Ela, sempre en castelán; el, sempre en galego,
como nas cartas intercambiadas. Ela católica e beata; el, descrido e afastado das prácticas
relixiosas”. Tamén se recolle información sobre o seu tío sochantre Xosé Sánchez
Vázquez; o seu tío Valentín Losada Vázquez, párroco e conservador e o seu curmán
Roxelio Pérez González, do cal se indica que mantiveron unha relación estreita ao
partillaren vocación literaria e posicionamentos galeguistas. Engádese tamén o nome de
Mercedes Rodríguez Pimentel, veciña de Asados coa que mantivo unha relación
sentimental. No terceiro capítulo, “III. Formación e lecturas”, Axeitos céntrase na
formación académica do autor, ao que presenta como autodidacta, cunha bagaxe
intelectual que se define como “debedora da biblioteca, dos libros e dos faladoiros máis
que das escolas”. Dá conta dos seus inicios na Escola Náutica de Vigo e apunta que o
curso 1919-1920 é un punto de inflexión para Manuel Antonio a nivel de creación literaria
porque principia as colaboracións nos suplementos literarios da prensa da época e escribe
poemas, algúns deles incluídos en Cos anacos d’o meu interior, e engade que as prácticas
de navegación foron fundamentais á hora de escribir De catro a catro. Pecha o capítulo
III cunha análise dos títulos de libros e publicacións periódicas da biblioteca persoal do
poeta, tradutor de autores como Charles Baudelaire, E. A. Poe, A. Rimbaud ou P. Verlaine,
coñecedor do modernismo e das revistas e dos manifestos de vangarda e lector de
diversidade lingüística, con obras en galego, portugués, castelán, francés e inglés, e
recortes de textos literarios ou de copias manuscritas. O cuarto capítulo, “IV.
Navegantes”, céntrase na vida de Manuel Antonio no pailebot Constantino Candeira,
transportando mercadorías a peiraos mediterráneos; no paquebote holandés Gelria, que
lle permitiu coñecer Río de Xaneiro e Bos Aires, así como a diáspora galega, e no
pesqueiro Arosa. Xúntanse anotacións diarias autógrafas dos cadernos de navegación de
Manuel Antonio nas prácticas no Constantino Candeira, e engádese que a súa doenza non
lle permitiu lograr o título de piloto. No capítulo “V. Os compromisos éticos de Manuel
Antonio”, Axeitos explica a súa militancia política, dende os primeiros pasos até o seu
arredismo, pensamento que define como antiimperialista e anticolonial. Así, indícase que
con dezaoito anos milita na sociedade anticaciquil e agrarista rianxeira Acción; publica
tres artigos no voceiro agrarista padronés La Redención, con pseudónimo; reparte o
Manifesto da Asembleia Nazonalista de Lugo; comeza correspondencia con Vicente
Risco; e milita na Xuventude Nazonalista de Santiago e na Mocedade Galeguista de Vigo;
participa nos debates do galeguismo; e asiste á IV Asemblea Nacionalista de Monforte.
O capítulo, “VI. Marcado pola enfermidade”, reflicte un poeta preocupado pola súa
enfermidade, con antecedentes familiares, consciente e preocupado polos avances
médicos. No capítulo, “VII. Post mortem: infortunios e adversidade na transmisión da
obra de Manuel Antonio”, dá conta da recepción e a crítica do seu tempo, da polémica
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que suscitou o manifesto Máis alá!, e das tentativas de compilar a súa poesía completa,
materializada en 1972 por Domingo García-Sabell. Ademais, Axeitos critica que non se
lle permitiu consultar os manuscritos do poeta para a edición da súa Poesía galega
completa e cualifica o suceso de “secuestro”. No último capítulo, “VIII. Final
prescindible”, conclúe definindo a Manuel Antonio como “observador, galego da costa,
grande amigo, valente, destemido, boa persoa, arroutado, teimoso, firme, nacionalista
comprometido, tabernario, conversador brillante, revolucionario, heterodoxo, solitario,
bohemio etc.”.
Recensións:
- Xesús Fraga, “Do neno Leliño ao poeta Manuel Antonio”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
26 xullo 2017, p. 41.
Fai unha achega a tres facetas diferentes do autor. Por un lado céntrase na vida persoal,
por outro trata da súa ideoloxía política e tamén a figura literaria do poeta. Afonda con
gran precisión en feitos da súa vida dado que emprega documentos, fotografías, libros e
demais rastros para retratar fielmente a súa persoa. Trata de non adoptar unha visión
haxiográfica de Manuel Antonio pese a vocación literaria del dende moi novo.
Caracterízao pola súa tendencia a romper coa xeración dominante da época na que
escribía.
- X. L. Méndez Ferrín, “Vigo e Manuel Antonio”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.030,
“No fondo dos espellos”, 5 agosto 2017, p. 4.
Comenta en profundidade a importancia desta biografía polo seu obxectivo de cambiar
unha visión convencional do autor. Sinala que este novo traballo afonda na vida persoal
do autor e dos lugares que frecuentou ,así coma os barcos nos que navegou ao longo da
súa curta vida. Entende a existencia de Vigo coma un piar principal na vida de Manuel
Antonio pese a que as rúas da cidade sexan rara vez mencionadas nas súas obras.
- X. L. Franco Grande, “Unha biografía de Manuel Antonio”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 8 setembro 2017, p. 8.
Destaca a importancia desta biografía por tratar de representar fielmente a gran
personalidade de Manuel Antonio. Comenta que é unha obra moi ben documentada que
dá conta da formación intelectual do autor e das súas fontes de información que lle
permitían obter libros que tardarían un par de anos en ser publicados en París. Indica que
de seguro isto tamén se debía aos intercambios de obras que facía con outros compañeiros
da súa xeración que o facía coñecedor non so de literatura, senón tamén de cine, pintura
e música. Salienta que é unha biografía imprescindíbel que mostra a personalidade
rebelde do poeta, así como a súa vida e obra.
- Miro Villar, “Unha biografía alicerzada nunha abondosa documentación”, Grial. Revista
Galega de Cultura, n.º 216, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017,
pp. 92-93.
Faise referencia á obra anterior editada por Axeitos que achega unha biografía do poeta
Manuel Antonio (A Nosa Memoria, Xunta de Galicia, 2000) e menciónanse aquelas obras
de Axeitos que recollen a produción do escritor como Poesía galega completa (Sotelo
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Blanco, 1992) e, dentro dos Clásicos da Academia, Obra completa. Prosa (2012), Obra
completa. Poesía (2014) e Obra completa. Epistolario (2015). Infórmase de que Manuel
Antonio. Unha vida en rebeldía consta de oito partes e que a introdución explica o proceso
de achegamento do editor á poesía de Manuel Antonio e á bibliografía sobre a súa figura.
Saliéntase que o segundo capítulo inclúe o contexto histórico, social, político e cultural
correspondente á xuventude do poeta, aludindo a outros escritores como Alfonso D.
Castelao e Rafael Dieste. Infórmase de que a terceira parte da obra explora as relacións
persoais do poeta, mentres que a cuarta se centra na súa formación académica e tamén na
súa bagaxe literaria. Sublíñase que a quinta parte afonda no seu labor de navegante e a
sexta no seu pensamento político, mentres que a sétima constitúe unha análise da
traxectoria editorial da súa obra. Por último, sinálase que o último capítulo constitúe unha
descrición da figura de Manuel Antonio en función do contido dos anteriores.
Menciónanse tamén as obras do poeta Cos anacos d’o meu interior, De catro a catro
(Follas d’un diario d’abordo) e tamén o manifesto Máis alá!.
- Xosé Ramón Pena, “Fecundo ronsel”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 640,
“Libros”, 5 outubro 2017, p. VI.
Fai un percorrido pola curta vida do autor rianxeiro de De catro a catro que morreu por
causa de tuberculose aos 29 anos. Indica que esta nova biografía sobre o poeta trata de
dar conta da súa faceta revolucionaria que loitaba contra a “enfermidade da moda” e
arremetía contra os movementos de xeracións anteriores. Comenta que conta cun especial
rigor histórico polo seu labor investigador de procura de documentación sobre o autor
para proxectar unha interpretación certeira da personalidade do navegante.
Referencias varias:
- R. Castro, “Xosé Luís Axeitos: ʻManuel Antonio rebelouse contra unha forma de facer
arte e literatura dominante”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 27 xullo 2017, pp. 4-5.
Conversa con Xosé Luís Axeitos sobre esta monografía, na que apunta que “o relato
biográfico é moi complexo” e que tentou “que o libro desbordara a biografía”, xa que
“penso que estou clarificando con iso a personalidade de Manuel Antonio”. Incide no
carácter rebelde de Manuel Antonio e das consecuencias biográficas que tivo a raíz do
Manifesto Máis Alá. Achega dúas razóns da decepción co nacionalismo, se ben insiste en
que “a ideoloxía e as formas de Manuel Antonio son do independentismo nacionalista, do
arredismo”, marca dúas etapas nas súas lecturas e referencias sociolóxicas e matiza as
súas influencias a nivel político. Considera que Manuel Antonio “segue dalgunha maneira
proxectando unha grande admiración na xente moza”, se ben precisa que “é máis
recoñecido que coñecido, esa é a miña sensación”. Avanza que publicará a monografía
Marginalia, na que recollerá “toda a investigación documental que fixen sobre Manuel
Antonio” e comenta así mesmo o “secuestro” da obra de Manuel Antonio.
- Mar Mato, “Xosé Luís Axeitos. ʻManuel Antonio convertiuse nun dos grandes poetas
europeos do século XX”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 6 setembro 2017, p. 34.
Recolle unha entrevista ao autor sobre a obra de Manuel Antonio, a súa importancia no
contexto cultural, concretamente o afastamento da Xeración Nós, ao tempo que se repara
tamén en aspectos da súa vida, como a súa enfermidade.
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Bará, Luís, Non des a esquecemento. Relatos do xenocicio fascista en Galiza, da
resistencia e da solidariedade, Gondomar [Pontevedra]: Instituto de Estudos Miñoráns,
2017, 247 pp. (ISBN: 978-84-617-8950-4). 
Volume que recompila boa parte dos contidos publicados entre o 2014 e o 2016 por Luís
Bara (Vilabora, 1965) na súa bitácora http://nondesaesquecemento.blogspot.com/, sobre
memoria da Galiza represaliada e resistente. A partir de fontes bibliográficas, de
numerosas fotografías que poñen cara aos protagonistas e, sobre todo, de entrevistas
preocupadas por rescatar a memoria oral, o autor dá a coñecer a experiencia de diversos
homes e mulleres que foron vítimas da represión franquista durante a Guerra Civil e a
ditadura. A obra comeza cunha entrevista realizada por Carme Vidal ao autor (Sermos
Galiza, 18/01/2015) na que este explica o seu compromiso coa recuperación da memoria
dos que sufriron a represión e, sobre todo, o seu desexo de achegarse “ás vivencias
persoais, á dimensión humana da traxedia, construír o relato dos sentimentos, das
emocións, das razóns que levaron á loita e das vivencias das persoas que quedaron” (p.
15). A continuación, recóllense cinco capítulos –“Memoria de Vilaboa”, “O ronsel das
silenciadas”, “Memorial de San Simón”, “Das casas refuxio” e “Era a historia da noite”–
que, á súa vez, recompilan un total de sesenta relatos con numerosas historias individuais
ou colectivas. Móstrase unha preocupación especial polas vivencias femininas –
especialmente no capítulo II–, situándoas nun contexto no que, xunto á represión e a
violencia, figuran a resistencia e, sobre todo, a solidariedade interpersoal –isto último
especialmente evidente no capítulo IV–. Finalmente, incorpórase un epílogo, “Memoria
e compromiso”, no que, ademais de explicar a estrutura e confección da obra, o autor
procede a concretar as fontes e persoas ás que agradece as informacións coas que foi
elaborando eses diferentes relatos que compoñen a obra, nos que se aposta, en todo
momento, por unha recuperación do pasado non só, ou non tanto, en clave historiográfica
senón, sobre todo, de exhumación da memoria perdida sobre a represión en Galicia e
reivindicando a necesidade dunha humanización do discurso sobre o pasado que conceda
protagonismo aos nomes [e imaxes] das vítimas.
Recensións:
- Ramón Rozas, “Non deas a esquecemento”, Diario de Pontevedra, contracuberta/ El
Progreso, p. 64, “A vida nun fío”, 15 marzo 2017.
Coméntase a presentación do novo libro de Luís Bará no Museo de Pontevedra que
contará con diversas presentacións galegas. Indícase que esta obra recolle as inxustizas
levadas a cabo durante o período de represión da Guerra Civil polo Franquismo, que
provocou ondas de violencia e execucións que foron silenciadas moitos anos despois de
que rematara a ditadura. Coméntase que o autor emprega como ferramenta de traballo a
oralidade e as narracións daqueles que viron como mataron a seus pais; e trata de facer
unha reconstrución cara a unha sociedade actual que sexa mellor. Detalla o contido dos
cinco capítulos do volume.
- Xosé Castro Ratón, “Abrir o cemiterio da desmemoria”, Diario de Arousa, 16 marzo
2017, p. 6/ Diario de Ferrol, 22 marzo 2017, p. 17, “Opinión”, “Outra ollada”.
Informa da publicación da obra por parte da entidade editora Instituto de Estudos
Miñoráns a través da iniciativa Aula de Cultura Ponte das Rosas. Asenta na desmemoria
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programada e no receo dos informes oficiais durante a Guerra Civil e o franquismo que
ocultaban a represión a cidadáns con ideoloxías diferentes ás do réxime. Indica que abre
cunha entrevista do autor que pretende explicar en que consiste a súa obra e pecha con
agradecementos a todas aquelas persoas que o axudaron ou proporcionaron experiencias
propias. Apunta que o título é unha clara referencia ao himno de Eduardo Pondal que
celebra este ano o centenario do seu pasamento.
- Armando Requeixo, “Verdade e memoria”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 981/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 981, “letras
Atlánticas”, 30 abril 2017, p. 30.
Comenta que esta obra tenta representar a memoria dos represaliados durante a ditadura
e destaca moitos “Relatos do xenocidio fascista en Galiza” deste período. Indica que actúa
como un instrumento de recuperación da memoria histórica, na que o autor levaba
traballando dende fai tres anos; e que se divide en cinco capítulos e un epílogo que
atravesa diferentes elementos ligados a actos terríbeis da época, como a recompilación de
vidas de mulleres represaliadas, homenaxes das familias que acolleron os fuxidos e
diversos episodios de terror derivados da persecución fascista. Como fontes documentais
emprega unha combinación de documentos históricos, recursos bibliográficos e
testemuñas directas dos familiares.
- Ramón Nicolás, “Da memoria oral ao blog: resultado, un libro”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 26 maio 2017, p. 8.
Destácase a importancia desta obra pola carga dun discurso humano sobre as formas de
represión exercidas en tempos da Guerra Civil e da ditadura franquista. Coméntase que
conta cunha gran aceptación por parte do público que puido informarse do proceso
creativo do ensaio polas publicacións que o autor facía no seu blog dende 2014 até
setembro de 2016. Trata de ofrecer verdade e xustiza, mentres que tamén busca a
reparación dos danos causados por estes acontecementos. Indica que é moi importante o
contraste de documentación histórica e fontes orais desta obra, que se configura como
unha das máis importantes sobre unha época escura do pasado de Galicia durante a
represión.
Referencias varias:
- Sara Vila, “Luís Bará. ʻMoitas familias levaban 80 anos agardando que lles petasen na
porta”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 14 marzo 2017, p. 11.
Informa da presentación desta obra e salienta a importancia que o escritor lle dá á
memoria oral e ao orgullo co que as testemuñas lembran os seus familiares asasinados na
Guerra Civil.
- Cuca M. Gómez, “Un acto lleno de emotividad”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 16 marzo 2017, pp. 70-71.
Coméntase o acto de presentación desta obra que tivo lugar no Museo de Pontevedra.
- C. F., “Un recital poético abrirá los actos del 86 aniversario de la II República”, Diario
de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 462, “O Morrazo”, “Marín”, 8 abril 2017, p. 4.
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Informa do acto de presentación na Biblioteca Municipal de Marín no marco das
actividades polo 86 aniversario da II República, organizado pola Asociación pola
Recuperación da Memoria Histórica de Marín.
- C. N., “O concelleiro pontevedrés Luís Bará presenta ʻNon des a esquecemento”, Diario
de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 25 abril 2017, p. 18.
Dá conta da presentación deste libro grazas á Asociación da Recuperación da Memoria
Histórica e a Deputación de Pontevedra, onde ademais do autor participarán Queta Molas,
presidenta da Asociación, e Montse Farjado, escritora que tamén tratou a represión
franquista. Sinala que os convidados centrarán o debate neste último tema.
- C. N., “Bará emociona con ʻNon des a esquecemento”, Diario de Pontevedra, “O
Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 26 abril 2017, p. 20.
Recolle a presentación do libro na Biblioteca Municipal, organizada pola Asociación da
Recuperación da Memoria Histórica de Marín, onde participarán o autor, a presidenta da
Asociación, Queta Molas, así como outra escritora que tamén retratou o franquismo,
Montse Fajardo.
- R. Castro, “Luís Bará. ʻPosibelmente me tería dedicado a escribir se non se me cruzase
a política polo medio”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 4 maio 2017, pp. 4-5.
Ofrece unha entrevista co autor na que falará da súa traxectoria vital, dos primeiros pasos
como escritor e, concretamente con respecto á obra, sobre o traballo de procura de
información e sobre a represión.
- Cuca M. Gómez, “Paseos con encanto poético”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 19 setembro 2017, pp. 63-63.
Anúnciase a presentación da obra na Casa das Campás.
- M. G., “Bará presenta en Outes o seu libro ʻNon des a esquecemento”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 5 outubro 2017, p. 31.
Informa do acto de presentación que tivo lugar no Museo de Pontevedra.
- M. G., “Luís Bará presenta o seu libro ʻNon des a esquecemento”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 8 outubro 2017, p. 35.
Comenta o acto de presentación que tivo lugar no Museo de Pontevedra.

Fernández Salgado, Xosé A., Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas. Edición
e estudo dun novo texto en galego do século XVIII, Santiago de Compostela: Edicións
Laiovento, col. “Ensaio”, n.º 347, 2017, 204 pp. (ISBN: 978-84-8487-364-8).
Ensaio de Xosé A. Fernández Salgado (Ferreiravella, 1966) que se divide en sete capítulos
e as “Referencias bibliográficas citadas”. Na introdución explícase o contido e estrutura,
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afírmase que este achado obriga a matizar afirmacións como o uso anecdótico do galego
escrito nos chamados Séculos Escuros e considérase un “texto de referencia obrigada na
Historia da lingua e literatura galegas”. O capítulo segundo é unha edición paleográfica
e, no capítulo terceiro, ofrécense as claves para interpretar o seu contido en canto á acción
pastoral, a musa poética, a formación académica e os trazos físicos e de carácter da vida
de Diego Zernadas. Nos capítulos cuarto e quinto, fanse conxecturas sobre a datación e
autoría; e no sexto, analízanse os trazos gráficos, fónicos, morfosintácticos, léxicos e
fraseolóxicos. O capítulo sétimo acolle unha edición anotada e actualizada graficamente.
O texto, escrito en galego ao redor de 1770, contén cincuenta décimas (500 versos)
dirixidas contra o cura de Fruíme, a modo de carta en verso, nas que se fai unha
retranqueira censura polos petitorios que publicaba para recadar bens para a culto da Virxe
das Dores; mais os breves textos en prosa de entrada e remate
Recensións:
- Xurxo Martínez González, “Décimas nos Séculos Escuros”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 215, xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 103-104.
Após unha revisión do concepto de Decadencia e os Séculos Escuros a mans de teóricos
cataláns e españois, situase o contido desta obra dentro do xénero epistolar privado en
verso de carácter satírico-moralizador, característico do Neoclasicismo. Aínda que se
indica que os textos atopados carecen de valor literario como tal, faise fincapé no valor
léxico e fraseolóxico do mesmo, ao estar escrito durante os séculos no que o uso do galego
era anecdótico.
- Armando Requeixo, “Dezaoitesca”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.000/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.000, “letras
Atlánticas”, 10 setembro 2017, p. 30.
Informa sobre a importancia desta monografía en forma de ensaio sobre o panorama dos
“Séculos Escuros” de Galicia, ou como tamén son coñecidos por algúns especialistas,
“Galego Medio”. Indica que o traballo se centra nunha carta da que se descoñece o autor,
pero non o destinatario. Apunta que a carta foi escrita en verso dirixida a Diego Antonio
Zernadas, onde se explica moi detalladamente o panorama da literatura durante os anos
1760 e 1777. Comenta que a obra comeza cun estudo introdutorio que dá paso a unha
edición paleográfica e unha edición actualizada das cincuenta décimas que contén a carta.
Salienta que, xunto a outras, é unha obra que se basea na recuperación modélica da
situación real da produción literaria galega dunha época pouco documentada.
Referencias varias:
- Belén Bouzas, “Cincocentos versos contra o cura de Fruíme”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, 7 setembro 2017, pp. 2-3.
Recolle unha pequena entrevista realizada a Fernández Salgado sobre a importancia do
descubrimento desta obra no contexto dos Séculos Escuros, un período do que
recentemente se atoparon algunhas obras.
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Ferreiro, Manuel, Eduardo Pondal, o cantor do eido noso, Santiago de Compostela:
Edicións Laiovento, col. Ensaio, n.º 345, 2017, 250 pp. (ISBN: 978-84-8487-347-1).
Libro no que Manuel Ferreiro (Saavedra, Lugo, 1955) reúne, actualizados e/ou
ampliados, os seus estudos, investigacións e reflexións sobre a figura e a obra de Eduardo
Pondal realizados ao longo dos últimos 25 anos: 1991, 2003, 2008 e 2014, sucesivamente.
Comeza co “Limiar necesario” onde sinala que este volume ve a luz unha vez esgotado
Pondal: do dandysmo á loucura (1991); e xa a seguir ofrece catro bloques acompañados
por dous apéndices: un cunha selección de cartas escritas ou recibidas por Pondal e mais
outro cunha entrevista-reportaxe xornalística de 1912 realizada ao poeta por La Voz de
Galicia. O primeiro bloque “Pondal, entre o dandismo e a loucura” presenta catro
apartados: “Eu nacín cabo de pinal espeso”, “Cand’eu era estudiante”, “Da doce patria
os feitos celebrando” e mais “E, morrendo, de si rastro sublime o famoso deixou”. O
segundo “Os Pinos, o nacemento dun himno”, está centrado no himno galego, e consta
dos apartados “Historia do Himno” e mais “Sobre o texto (e interpretación) do Himno
Galego”. O terceiro “Os Eoas, un poema fundacional no labirinto das indecisións”,
centrado na obra Os Eoas, presenta tres apartados: “Eduardo Pondal e Os Eoas”, “Historia
d’Os Eoas” e mais “Por que Pondal non publicou Os Eoas?. O cuarto bloque “Pondal á
procura do verbo sublimado” presenta catro apartados: “A conquista do unilingüismo”,
“A consecución dun modelo culto” (con dúas seccións “A superación do modelo dialectal
ou a procura da estandarización e “Reconversión galeguizadora”), “Nobilitación da
lingua galega” e finalmente “Unha lingua sonora para cantos férvidos e ousados”. A
seguir, o “Apéndice I. Selección de cartas de/a Eduardo Pondal” que recolle oitenta e sete
cartas por orde cronolóxica escritas ou recibidas polo bardo bergantiñán e que son: a José
Pondal del Pozo y Ruíz (Ferrol, 25-6-1861), a Cesáreo Pondal Abente (Ferrol, 1-3-1862),
a Josefa Pondal Abente (Ferrol, ¿marzo 1862?), a Josefa Pondal Abente (Madrid, 30-31863), a Manuel Murguía (Trubia, 7-7-1863), a Rosalía de Castro (A Ponteceso, 31-31864), de Rosalía de Castro (Santiago, 6-4-1864), a Manuel Murguía (A Ponteceso, 268-1865), a Manuel Murguía (Corcubión, 6-2-1867), a Manuel Murguía (A Ponteceso, 262-1867), a Manuel Murguía (A Ponteceso, 21-11-1867), a Manuel Murguía (A Ponteceso,
29-10-1868), a Manuel Murguía (A Ponteceso, 5-3-1869), a Manuel Murguía (A
Ponteceso, 16-8-1869), de Manuel Murguía (¿agosto/setembro? 1869), de Juan Manuel
Paz Nóvoa (Ourense, 20-11-[1877]), a Manuel Murguía (Santiago, 9-8-1878), a Manuel
Murguía (Santiago, 12-9-[1878]), de Rosalía de Castro (Lestrobe, 10-7-1881), a Rosalía
de Castro (Laxe, 1-10-1882), de Manuel Murguía (Padrón, 5-10-1882), a Manuel
Murguía (Laxe, 11-11-1883), de Manuel Murguía (Madrid, 16-12-1883), a Rosalía de
Castro (Santiago, 18-5-1884), a Manuel Murguía ([A Coruña, xullo 1885]), a Josefa
Pondal Abente (Coruña, 23-9-1885), a Andrés Martínez Salazar (Coruña, 18-10-1886), a
Andrés Martínez Salazar (Coruña, [outubro 1886]), de José Valdés Díaz (A Ponteceso, 512-1886), de Teófilo Braga (Lisboa, 17-12-1886), a Andrés Martínez Salazar (A
Ponteceso, 1-12-1887), de Emilia Pardo Bazán (Meirás, 6-11-1888), a Andrés Martínez
Salazar (Carballo, 22-4-1889), de Eusebio Alonso (Santiago, 28-9-1889), de Manuel
Murguía (Santiago, 25-12-1889), de Pascual Veiga (Coruña, [marzo/abril] 1890), a
Pascual Veiga (A Ponteceso, 5-4-1890), de Pascual Veiga (A Coruña, 7-4-1890), a Pascual
Veiga (A Ponteceso, 14-4-1890), de Pascual Veiga (A Coruña, 22-4-1890), de José Valdés
Díaz (Madrid, 31-10-1890), de Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 4-2-1892), a Josefa
Pondal Abente (A Coruña, 15-5-1894), a Josefa Pondal Abente (A Coruña, 4-6-1894), a
Josefa Pondal Abente (A Coruña, 17-8-1894), de Luís Rodríguez Seoane (Santiago, 105-1896), de Luísa ([A Coruña?], 13-7-1897), a Josefa Pondal Abente (A Coruña, 25-11898), a Josefa Pondal Abente (A Coruña, 23-2-1898), a Josefa Pondal Abente (A Coruña,
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20-4-1898), a Josefa Pondal Abente (A Coruña, 24-5-1898), a Josefa Pondal Abente (A
Coruña, 14-6-1898), a Josefa Pondal Abente (A Coruña, 27-9-1898), a Josefa Pondal
Abente (A Coruña, 12-4-1899), a Josefa Pondal Abente (A Coruña, 17-5-1899), a Eugenio
Carré Aldao (A Ponteceso, 18-6-1899), a José Valdés Díaz (A Coruña, 4-2-1903), a
Eugenio Carré Aldao (A Ponteceso, 17-3-1905), a Academia Galega (A Ponteceso, 14-91905), a Manuel Murguía (A Ponteceso, 16-10-1905), a José Antonio Parga Sanjurjo (A
Ponteceso, 15-2-1906), a Andrés Martínez Salazar (A Ponteceso, 7-3-1906), de Salvador
Golpe (A Coruña, 2-7-1906), a Emilia Pondal Abente (A Ponteceso, 24-9-1907), de
Emilia Pondal Abente (Santiago, 6-1-1908), a Severiano Mesías Vilariño (A Coruña, 89-1909), de Galo Salinas (Madrid, 15-1-1909), de José Valdés Díaz ([Madrid], 4-1-1910),
de José Fontenla Leal (A Habana, 29-4-1910), de Emilia Pondal Abente (Santiago, 7-51911), de José Valdés Díaz ([Madrid], 24-5-1911), de Joaquín Currás (A Coruña, 10-71911), de César Vaamonde Lores (A Coruña, 4-5-1912), de Xavier María Santiso
(Betanzos, Reises de 1913), a José Fontenla Leal ([A Coruña], 11-1-1913), de Constantino
Horta (A Habana, 2-2-1913), a Constantino Orta ([A Coruña, Febreiro/Marzo] 1913), de
Emilia Pondal Abente (Laxe, 10-9-1913), de C. V. E. Björkman (Lübeck, 23-11-1913),
de Enrique Ferreiro Pondal (Madrid, 26-12-1913), de César Vaamonde Lores (A Coruña,
9-1-1914), de José Valdés Díaz ([Madrid], 26-4-1914), de José Valdés Díaz ([Madrid],
20-6-1914), de Emilia Pondal (Santiago, 8-7-1914), ao doutor Rodríguez Martínez (A
Coruña, 4-8-1914), a Andrés Martínez Salazar (A Coruña, [1915/1916]) e a última carta
a Eugenio Carré Aldao & Andrés Martínez Salazar (A Coruña, 3-1-1916). Despois das
cartas o segundo “Apéndice II. Entrevista a Eduardo Pondal en La Voz de Galicia” no que
se reproduce a entrevista-reportaxe xornalística de 1912 realizada ao poeta por La Voz de
Galicia. Péchase coa “Bibliografía citada” e mais cos “Arquivos citados”.
Recensións:
- Xurxo Martínez González, “Pondal nos estudos de Manuel Ferreiro”, Grial. Revista
Galega de Cultura, n.º 215, xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 106-107.
Preséntase ao autor do volume como experto na obra de Eduardo Pondal, indicando o
grande labor de escolma que se levou a cabo para a creación deste novo volume dedicado
ao poeta e que conta con estudos sobre os seus textos e a recollida de novas cartas
atopadas. Saliéntase o carácter divulgativo e o coidado que se pon en repasar a obra e
vida de Pondal a través de textos como Queixumes dos pinos ou Os Eoas. Reivindícase
que se celebra o centenario da morte de Eduardo Pondal.

Figueroa, Antón, Margot Sponer. Do galego antigo ás fronteiras da resistencia, Santiago
de Compostela: Edicións Laiovento, col. Ensaio, 350, 2017, 127 pp. (ISBN: 978-848487-376-1).
Antón Figueroa (Chantada-Lugo, 1943) aborda no contexto histórico a figura de Margot
Sponer, quen, en 1935, presentou a súa tese de doutoramento sobre Documentos antigos
de Galicia (Altgalizische Urkunden) e é especialmente coñecida por ter editado naquela
altura un destacado conxunto de textos notariais da Galicia medieval. Nun complexo
exercicio de reconstrución biográfica –pois o autor recoñece que son moitas as lagoas que
non pode encher a pesar de ter consultado arquivos, hemerotecas e fontes bibliográficas
diversas–, a obra estrutúrase en seis capítulos. O primeiro está dedicado a explorar
brevemente as orixes familiares de Margot Sponer tras o seu nacemento en 1898 e, sobre
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todo, a “Formación e orientación filolóxica” (pp. 13-25). O segundo aborda a súa etapa
“No Romanisches Seminar de Berlín: os felices 1927-1933” (pp. 27-48), e as súas
relacións internacionais, evidentes en pasaxes e crónicas de Fernández Armesto ou Risco.
O terceiro capítulo refírese ao cambio de contexto ao quedar a Alemaña de M. Sponer
“Baixo o nazismo” (pp. 49-53). O cuarto céntrase en situar a experiencia da filóloga
“Entre Barcelona e Palma de Mallorca” (pp. 55-54), sendo na revista Anuari de l’Oficina
Romànica de Lingüística i Literatura onde apareceu a primeira parte da súa investigación
sobre os documentos medievais galegos, pola que é maiormente coñecida. Tras un quinto
capítulo no que avanza na biografía de Sponer, concretamente analizando “A conexión
francesa” (pp. 85-93) con algunhas figuras como Morey ou Dupuy , no sexto e último
capítulo “A guerra e o final” (pp. 95-112) fálase dos seus últimos anos, tras ser despedida
da Universidade de Berlín e até o seu asesinato “baleda pola Gestapo en abril de 1945”.
Todos estes capítulos están precedidos dunha “Introdución” (pp. 7-9), na que presenta a
figura e a orixe do propio libro, así como uns agradecementos (p. 11), para finalmente
incorporar unha “Coda” (pp. 113-114) na que estabelece unha comparanza entre a historia
de Margot Sponer e da lingua galega como “historias de resistencia e de insubmisión”, a
“Bibliografía citada” (pp. 115-125) e os “Arquivos” (pp. 125-126) nos que se procuraron
as fontes para o estudo.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “A estudosa do galego á que mataron os nazis”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 24 novembro 2017, p. 8.
Dá conta sobre a figura de Margot Sponer como unha das pioneiras de estudos galegos á
que o autor dedica un ensaio sobre a súa persoa. Indica que esta autora alemá tivo como
obxecto de estudo para a súa tese doutoral a historia de Galicia e por iso fixo varias viaxes
a diferentes cidades da comunidade. Apunta que a súa morte estivo ligada á época do
nazismo e á represión do réxime, pero non por iso deixou de ser unha figura interesante
para autores como Lois Tobío, Vicente Risco ou Felipe Armesto.
- Estro Montaña, “Altgalizische Urkunden”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 651,
“Libros”, 21 decembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 598, “Letras galegas”, 23
decembro 2017, p. 10.
Tras referir que esta monografía é “un exemplo de como un escritor pode loitar contra o
silencio”, achega datos da bibliografía de Antón Figueroa e de Margot Sponer, de quen
destaca Altgalizische Urkunden. Documentos antigos de Galicia, porque “colocaba a
filoloxía galega no concerto internacional, para ser obxecto de estudo científico”. Apunta
que Figueroa perfila a figura dunha muller que soubo apreciar a variedade cultural do
continente, que sostivo unha ética favorábel á convivencia e que se rebelou contra a
barbarie nazi.
Referencias varias:
- Lourdes Varela: “Antón Figueroa. ‘Margot Sponer internacionalizou por primeira vez a
lingua galega”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 650, “Entrevista”, 14 decembro
2017, p. V/ La Opinión, “Saberes”, n.º 597, “Entrevista”, 16 decembro 2017, p. 11.
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Conversa co autor, na que fala da descoñecida vida da autora ligada á Época Nós, as
relacións que mantivo con membros desta, o seu interese pola lingua galega sendo alemá,
a represión que sufriu do réxime nazi, entre outros aspectos.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (coord.), Onde Ferve o Amor por Galiza. Correspondencia
do Galeguismo, A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2017, 303 pp. (ISBN: 97884-9812-290-9). 
Xosé Ramón Freixeiro Mato (Vilanova-Cances-Carballo-A Coruña, 1951) recompila
duascentas sesenta e cinco cartas da correspondencia que mantivo Sebastián MartínezRisco (Ourense, 1899-A Coruña, 1977) con distinguidas figuras do nacionalismo e do
galeguismo de fóra da Galicia que se encontraban no exilio ou na emigración e que
destacaron na historia cultural, literaria e política galega durante o réxime ditatorial
franquista: Basilio Losada, Eduardo Blanco-Amor, Emilio González López, Emilio Pita
Romero, Isaac Díaz Pardo, Juan Naya, Luís Seoane, Manuel Casado Nieto, Hugo Rocha,
Xosé Neira Vilas, Xosé Núñez Búa e Xosé Ramón Fernández-Oxea, entre outros. Tamén
se inclúen epistolarios de e para determinados colectivos e institucións, como a Casa de
Galicia de Bos Aires, a Câmara Municipal de Braga, a Comisión Organizadoara dos
Xogos Froraes do Idioma Galego de Bos Aires, o Centro Coruñés de Montevideo, o
Centro Galego de Bos Aires, a Federación de Sociedades Galegas de Bos Aires, o
Consello de Galiza, a dirección da Real Academia Galega, o Padroado da Cultura Galega
“do México” ou Peña Gallega “Manuel Murguía” entre outras. A correspondencia ábrese
coa dedicatoria: “O meu agradecemento á familia de Sebastián Martínez-Risco pola súa
xenerosidade, colaboración e confianza, e de modo especial ao seu fillo Sebastián
Martínez-Risco Alonso, á nora Maribel Valdivieso e á neta Isabel Risco, fiel herdeiro e
fieis herdeiras do seu legado, ben como continuadoras do seu compromiso ético e
galeguista. Agradezo igualmente a axuda e a amabilidade de Manuel Rei, do Centro
Galego de Bos Aires, de Carlos Brandeiro e Marta Villar, do Centro Galicia, de Ruy Farías
e Otilia Ares da Federación de Sociedades Galegas da mesma cidade, e da profesora
Graciana Vázquez Villanueva, da Universidade de Bos Aires. Non podo deixar de
mencionar, por último, o apoio constante a imprescindíbel de María Díaz Rodríguez, a
quen dedico este traballo”. Continúa cunha nota de presentación asinada por Valentín
González Formoso, Presidente da Deputación da Coruña, seguida doutra de Goretti
Sanmartín Rei, da Vicepresidenta da Deputación da Coruña. O primeiro dos capítulos,
“Introdución”, divídese en cinco subapartados, “Breve percurso biográfico de Sebastián
Martínez-Risco”, “A presidencia da Real Academia Galega”, “Relación coa Galiza
exterior”, “Lingua e identidade na Galiza americana” e “Bos Aires, quinta provincia e
capital cultural galega”, que achegan unha aproximación biográfica a Sebastián MartínezRisco, seguida dunha sección dedicada á presidencia deste da Real Academia Galega e
doutras epígrafes nas que se recolle a relación coa Galicia exterior do avogado e o
sentimento de galeguidade na Galicia exterior. A seguir figuran os “Criterios de escolla e
de transcrición”, onde se explica como foron editadas as epístolas, cunha organización
cronolóxica por décadas. Tamén se dá conta de que a temática dominante nas cartas é “a
proxección da cultura galega polo mundo e a actividade galeguista que desenvolven
colectivos e persoas a nivel individual”. Engádese que nas transcricións das cartas se
inclúen, con notas a rodapé, aclaracións sobre cuestións culturais, cuestións literarias dos
documentos, así como noticias sobre eventos ou referencias a persoas que aparecen
referenciadas. A seguir, nos “Anexos” inclúense cinco cartas que gardan “unha relación
moi directa con este autor e co contido xeral do volume, alén de polo singular interese
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que posúen para o esclarecemento de feitos e xuízos previamente expostos”. O volume
péchase coas “Referencias bibliográficas”, “Índice onomástico” e un “Índice cronolóxico
da correspondencia”, e inclúe fotografías de Sebastián Martínez-Risco en diferentes
eventos e con diversas personalidades, imaxes dalgunhas cartas e de obras, coas súas
respectivas referencias ás páxinas nas que están transcritas, como un manuscrito a dobre
páxina de Sebastián Martínez-Risco dirixido aos “Irmáns da Coleitividade Galega de
Uruguay” co que se pecha o volume.

Referencias varias:
- Rodri García, “Libro e homenaxe da Academia a un dos seus presidentes máis activos”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 febreiro 2017, p. 39.
Informa da homenaxe realizada entre a Real Academia Galega e a Irmandade Xurídica
Galega co motivo dos 40 anos do pasamento do autor, á vez que presentan a obra na súa
honra. Comenta que no acto participaron numerosas persoas achegadas, como Consuelo
Castro Rei, a avogada do Estado e membro da Irmandade Xurídica; a neta e actriz Isabel
Risco, e membros da Real Academia Galega como Xosé Luís Franco Grande ou Xesúa
Alonso Montero, que dedicaron palabras de agarimo ao autor.
- Alberto Martínez, “Libro coas cartas de Martínez Risco co galeguismo do exilio”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 2 febreiro 2017, p. 34.
Fai eco da presentación da obra na honra da figura de Sebastián Martínez Risco,
organizada pola Irmandade Xurídica Galega e a Real Academia Galega, que contará coa
participación da vicepresidenta da deputación da Coruña, Goretti Sanmartín; a neta e
actriz Isabel Risco; o coordinador da obra, Xosé Ramón Freixeiro; e o académico
Henrique Monteagudo, entre outros, que dedicarán unhas palabras de agradecemento ao
traballo realizado polo homenaxeado.
- M. G. M., “Xosé Ramón Freixeiro Mato reúne o fervedoiro particular de amor por
Galiza de Martínez-Risco”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 2 febreiro 2017, p. 36.
Recolle a presentación da obra na sede da Real Academia Galega, que contou coa
participación do presidente da Academia, Xesús Alonso Montero; a vicepresidenta da
Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín; a actriz Isabel Risco, neta do autor
homenaxeado; e membros da Irmandade Xurídica Galega, que coorganizaron o evento.

Ínsua López, Emilio Xosé, Díaz Castro: poeta en formación (1914-1939), Santiago de
Compostela: Edicións Laiovento, col. Ensaio, n.º 351, 2017, 134 pp. (ISBN: 978-848487-379-2).
Monografía de Emilio Xosé Ínsua López (Cee, 1967) que se achega aos perfís ou
características menos coñecidas do poeta Xosé María Díaz Castro (Guitiriz, 1914-Lugo,
1939), con motivo das Letras Galegas do ano 2014 e cadrando co centenario do
nacemento do poeta. A liña principal leva a desmitificar o retrato “ideal” do poeta,
aproximándose ás súas producións iniciais que xa revelan a súa ideoloxía catolicista e
tradicional, que converten a súa etapa xuvenil en singular (en comparación con outros
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artistas) e, incluso, en incómoda, si se fala en termos de política. Reflexiona sobre o pouco
que se fala das ideas filofranquistas de Díaz Castro, que non eran soamente cousas da
xuventude, como se deixou reflectir noutras producións sobre a súa vida, senón que estaba
xa moi aferrada á súa vida familiar, tendo acceso a xornais ou prensa desta “banda” dende
moi pequeno. Configúrase en dezasete capítulos que, malia a abundancia de datos e datas
que se achegan, se converten nunha lectura amena e considerabelmente sinxela. Ao longo
das páxinas, coñécese o primeiro cuarto de vida do poeta, concretamente, até que
abandona definitivamente o Seminario de Mondoñedo e se instala en Vilagarcía de
Arousa, tras un enfrontamento co seu pai. Tamén se analiza a obra xuvenil na cal se pode
observar, entre outros aspectos, a falta de presenza do galego, utilizando un castelán
depurado e correcto, debido seguramente ás influencias familiares e á súa estancia no
seminario. Contra o final, faise unha achega de autores e algunha autora deste momento
e que tamén “aplaudiron” a chegada ao poder do ditador Francisco Franco despois da
Guerra Civil. Polo tanto, ofrece un retrato moito máis real e, tamén, polémico,
achegándose á realidade do autor; que permite comprender mellor a súa poesía, nunca
desmerecida, e que é cualificada polo propio Ínsua como “magnífica, insubstituíble e
irrenunciable!”.

Lama, María Xesús, Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade, 18371863, Vigo: Editorial Galaxia, col. Grandes Biografías, n.º 3, marzo 2017, 378 pp. (ISBN:
978-84-9151-040-8).
María Xesús Lama (Lugo, 1964) presenta neste volume unha análise da vida e obra
de Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885) dende o seu
nacemento até a publicación de Cantares Gallegos (1863). Comeza cunha
“Introdución” na que se afirma que con esta biografía se tenta desterrar a imaxe
que adoito se quere representar de Rosalía de Castro como unha “muller triste e
escura, avellentada, vestida de negro, metida na casa e mirando pola fiestra,
melancólica, nun día de choiva” e rachar cos tópicos que aínda poidan quedar sobre
Rosalía. A seguir, divídese en oito bloques: “Sendo a mesma, é distinta”, “Entre
Santiago e Padrón. Nacemento e infancia”, “Coa mocidade revolucionaria en
Compostela”, “A marcha para Madrid. ‘Xuntáronse e voaron”, “Un amor estraño”,
“Primeiras rebeldías. A loita contra os grillóns da escravitude”, “O camiño de volta
a Galicia e a confirmación dunha autora nova” e finalmente “Preparada para
‘cantar a Santa Liberdade”. No primeiro “Sendo a mesma, é distinta” fálase das
súas orixes familiares, da familia Castro de Iria Flavia e do suposto pai de Rosalía,
o capelán José Martínez Viojo. O segundo “Entre Santiago e Padrón. Nacemento e
infancia” céntrase no seu nacemento e infancia en Padrón, mentres que o cuarto,
“Coa mocidade revolucionaria en Compostela”, repasa a vida dunha Rosalía de
Castro en formación e no Liceo de la Juventud. En “A marcha para Madrid.
‘Xuntáronse e voaron” detalla a partida de Compostela a Madrid: os motivos da
viaxe, o Madrid intramuros e os primeiros pasos no mundo das letras. O quinto
bloque céntrase na súa relación con Manuel Murguía até o seu casamento e o sexto,
“Primeiras rebeldías. A loita contra os grillóns da escravitude”, detalla as obras La
hija del mar e mais Flavio. Finalmente o sétimo bloque “O camiño de volta a Galicia
e a confirmación dunha autora nova” describe o regreso improvisado a Galicia co
fin de escribir para vivir e finalmente péchase con “Preparada para ‘cantar a Santa
Liberdade” no que se fala do novo intento en Madrid, do regreso a Santiago e do
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cambio á lingua do pobo coa publicación en 1863 de Cantares Gallegos. Péchase co
“Anexo fotográfico e documental”, coa “Bibliografía citada” e mais co “Índice”.
Recensións:
- Víctor F. Freixanes, “No espello de Rosalía”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 26 febreiro 2017, p. 12.
Comenta a importancia da próxima publicación da primeira entrega da profesora da
Universidade de Barcelona, María Xesús Lama, unha biografía que recollerá diferentes
etapas importantes da vida de Rosalía de Castro tales como os seus primeiros anos de
vida, a relación con Manuel Murguía e os primeiros textos publicados. Ademais apunta
que tratará de transformar a imaxe dunha Rosalía “santiña depresiva” tal e como o
comenta a propia filla de Rosalía no primeiro capítulo desta obra.
- Montse Pena Presas, “A poeta indómita”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 623,
“Libros”, 20 abril 2017, p. VI/La Opinión, “Saberes”, n.º 576, “Letras galegas”, 29 abril
2017, p. 10.
Salienta a reinterpretación de autores canónicos nos estudos literarios dos últimos tempos
ademais da aplicación das novas tecnoloxías e destaca esta biografía na que se amosa “un
inxente esforzo de documentación” e que recrea a vida da poeta, rompendo con
numerosos tópicos “para reformular o enfoque de pasadas (máis reificadas, sobre todo a
través do sistema escolar) interpretacións da súa obra”. Indica que a autora acerta na
análise das primeiras obras que amosan unha Rosalía rebelde e reivindicativa coa
liberdade creadora, claro expoñente do feminismo, como demostra nas súas novelas nas
que hai “sempre unha denuncia da situación de desamparo das mulleres, en mans dos
poderosos ou atrapadas entre o fogar e os ferrollos do amor romántico”. Por último,
cualifica esta obra de imprescindíbel para calquera especialista e irrenunciábel para o
profesorado de lingua.
- María López Sández, “Unha visión anovadora de Rosalía”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 215, xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 104-105.
Saliéntase o carácter innovador desta biografía que vai máis alá da idea tópica da escritora
galega como unha muller triste. Preséntase a forza das imaxes e a presenza de metáforas
dotadas dunha forte plasticidade e emoción no estilo lingüístico no que está construída.
Tamén se salienta a combinación entre a lexibilidade e a amenidade do texto para
conseguir o carácter divulgativo que se busca do volume.
- Manuel Forcadela, “(De)construír Rosalía”, Tempos Novos, n.º 243, “Protexta”
“cultura”, agosto 2017, pp. 70-71.
Infórmase que constitúe unha biografía sobre Rosalía de Castro que revisa ideas
preconcibidas sobre a autora e resulta extrapolábel ao ámbito cultural e histórico de
Galicia. Dise que constitúe o primeiro volume dun ensaio concibido en dous tomos e
menciónanse os versos que Manuel Curros Enríquez dedicou á poeta e os estudos sobre
a vida da mesma realizados por outros escritores galegos como Fermín Bouza Brey,
Ricardo Carvalho Calero, Xesús Alonso Montero, Marina Mayoral ou Pilar García Negro.
Saliéntase que a obra procura desmontar certas imaxes sobre a figura da autora, dende
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súa nenez até a vida adulta. Por último, destácanse as revisións que proporciona sobre as
principais preconcepcións estabelecidas en torno á vida e obra da autora.
Referencias varias:
- ECG, “Primeiro volume da biografía de Rosalía de Castro, escrito por María Xesús
Lama en Galaxia”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 11 marzo 2017, p. 34.
Salienta a publicación do primeiro volume de “Grandes Biografías”, dedicado á vida de
Rosalía de Castro, dende o seu nacemento, pasando por unha infancia acomodada, a
posíbel influencia de Murguía no seu acceso á cultura, até a publicación de Cantares
Gallegos (1863).
- Jaureguizar, “O mito de ʻgran choronaʼ de Rosalía foi creado por Murguia”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, 16 marzo 2017, p. 44.
Recolle unha conversa sobre a obra coa propia autora, quen desminte a partir dos
testemuños dos fillos de Rosalía de Castro os mitos que rodean a figura da escritora, como
por exemplo o seu carácter triste e a influencia que tivo o seu marido nela, ao que moitas
veces se lle atribúe o mérito da súa poesía.
- Santiago Jaureguizar, “O rapaz que perdeu a cor pola soidade”, Diario de Pontevedra
/El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 73, 19 marzo 2017, p. 8.
Fala sobre a manipulación da imaxe de Rosalía de Castro por parte de Manuel Murguía,
quen se atribuíu méritos como que a escritora empregase o galego, e sinala o traballo que
María Xesús Lama fai en canto a diluír o protagonismo de Murguía e reforzar o de
Rosalía.
- Manuel Gago, “Minorías e maiorías”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 74, “SeiSentidos”, 26 marzo 2017, p. 5.
Achega un breve resumo da obra no cal se sinala a diversidade de interpretacións
existentes sobre Rosalía de Castro.
- Xurxo Martínez González, “Crónica do brinde redivivo”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 621, 6 abril 2017, cuberta.
Repasa algúns dos asistentes ao Banquete de Conxo de 1856, como Eduardo Pondal,
Aurelio Aguirre e o descoñecido Luís Rodríguez Seoane, sobre o que se presentará
brevemente a súa biografía; e Rosalía de Castro, sobre a que se publica a obra
mencionada.
- Xesús Fraga, “Rosalía de Castro, unha muller libre, independente e tamén alegre”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 6 abril 2017, p. 36.
Recorre sucesos da vida de Rosalía de Castro (a súa infancia, a oportunidade de ir vivir a
Madrid...) e outros temas que serán tratados nesta biografía sobre a autora.
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- Quique Alvarellos, “A outra parra de Rosalía”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Guía de ocio”, “Fotohistorias”, 7 maio 2017, p. L11.
Rememora a taberna compostelá La Parra, que estaba situada na casa natal de Rosalía de
Castro, tal e como informa a obra de María Xesús Lama, até que construíron a Praza de
Vigo.
- Tamara Montero, “Desmontando tópicos sobre Rosalía de Castro”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 12 maio 2017,
p. L11.
Salienta a obra da autora, que axudará a despexar os mitos que rodean a figura de Rosalía
de Castro: a personalidade taciturna, as propias aspiracións persoais como autora, a
independencia de Manuel Murguía...
- Cristina Pato, “Rosalía, a muller e as letras”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“enlazARTE”, 15 maio 2017, p. 2.
Con motivo da publicación desta biografía, comenta a influencia que tivo Manuel
Murguía en Rosalía de Castro e a invisibilidade feminina, por exemplo, entre os
homenaxeados no Día das Letras Galegas. Logo reivindica o recoñecemento das mulleres
nas artes e o ser galega.
- P. O. C., “Unha biografía ʻdesmenteʼ á Rosalía de Castro ʻaflixida”, La Opinión,
“Especial Día das Letras Galegas 2017”, 17 maio 2017, p. 27.
Fai eco da obra facendo fincapé en que intenta derribar os prexuízos e imaxes que se
crearon ao redor de Rosalía de Castro e que estaban relacionados coa lingua que
empregaba e as súas aspiracións literarias, entre outros aspectos.

Martínez González, Xurxo (ed.), Galicia ante todo. Páxinas esquecidas do
Rexurdimento (1840-1853). Antonio Neira de Mosquera, Santiago de Compostela:
Alvarellos Editora, col. Rescate, n.º 23, setembro 2017, 269 pp. (ISBN: 978-84-1646021-2). 
Monografía en coedición do Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora que comeza cun
prólogo, a cargo de Xosé Ramón Barreiro, no que se detén na ruptura do século XVIII
coa ilustración, o romanticismo e provincialismo, e mais cun estudo introdutorio de
Xurxo Martínez González (Coia-Vigo, 1984), quen tamén é autor das notas e da edición
de textos da escolma. Neste estudo introdutorio, datado en Vigo en 2016, o seu autor
céntrase no romanticismo europeo, nos precedentes e formación da xeración de 1846 e
mais na vida e obra de Antonio Neira de Mosquera (Santiago de Compostela, 1823-A
Coruña, 1854) e tamén se detallan os criterios de escolma e edición e mais a bibliografía.
A seguir acolle unha escolma de textos en español representativos das tres fases literarias
de Antonio Neira de Mosquera: “O impulso romántico (1840-1843), “A produción
fecunda (1843-1848) e “O reencontro provincialista (1848-1854)”. Da escolma cómpre
sinalar, polos seus vencellos coa literatura galega, o texto “Galería contemporánea:
Nicomedes Pastor Díaz”, publicado en El Recreo Compostelano en 1843.
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Referencias varias:
- Montse García, “Neira de Mosquera ten importancia para toda Galicia”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 23 novembro 2017,
p. L10.
En conversa co autor, este explica o por que de reivindicar a figura de Neira de Mosquera
así como as obras seleccionadas, sinalando cal é a súa importancia e evidenciando a
dificultade de atopar fontes fiábeis de información.

Méndez Ferrín, Xosé Luís, Arraiano entre arraianos, limiares Xosé Benito Reza e Aser
Álvarez, Santiago de Compostela: Edicións Positivas/Revista Arraianos, col. “Plural”,
2017, 190 pp. (ISBN: 978-84-946613-8-9).
Compilación de artigos xornalísticos escritos por Xosé Luís Méndez Ferrín (TrasalbaOurense, 1938) entre 1990 e 2016. Ábrese con dous limiares, o primeiro intitulado
“Adral”, asinado por Xosé Benito Reza a 22 de xullo de 2017; o segundo, “Limiar
(Veleiquí o meu xefe arraiano)”, de Aser Álvarez, primeiramente publicado no libro
colectivo A semente da nación soñada. Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín (Sotelo Blanco
e Edicións Xerais, 2008). A seguir inclúense os artigos organizados seguindo unha
secuencia xeográfica que vai do Cantábrico ao Atlántico: “Arraianos”, “Cara un novo
mapa de Galicia”, “Denominación de patria”, “Galego e portugués”, “Confín dos verdes
castros”, “Os nosos apelidos na Galicia exterior”, “A Galicia asturiana 1”, “A Galicia
asturiana 2”, “A Galicia asturiana 3”, “Da terra do Eo-Navia”, “Os outros arraianos”,
“Canto de Galos-de-Monte”, “A viaxe do Bierzo I”, “A viaxe do Bierzo II”, “Digamos
Burbia e Valcarce”, “Serra da Lastra”, “A primavera galega de Cubí I Soler”, “Crónica
do Bierzo”, “O Sil”, “Soñando con osos”, “O gaiteiro de Seabra”, “Río do
esquecemento”, “Lethes contra o esquecemento”, “‘Limia Baixa’ non”, “Limia, Limia”,
“Ao sopé do Pai Larouco”, “Retorno ao Couto Mixto”, “Alarma eólica no Couto Mixto”,
“Presenza do Xurés”, “Parque natural Laboreiro-Xurés”, “Un lobo chamado Bandua”, “A
deusa Nabia vive”, “Capitalismo carbonario”. “Engenheiro Tito Costa”, “O das dúas
orellas”, “Chega de bois en Mugueimes”, “Desamparo no Lindoso”, “Celso Emilio
arraiano”, “Montes de Leboreiro”, “Despedida a Castro Laboreiro (poema)”. “No
Leboreiro”, “Correio do Planalto”, “De cabras e de osos”, “No Furriolo (1)”, “No
Furriolo (2)”, “Galicia de ermo”, “O Mariscal arraiano”, “Gallaecia”, “Insistencia
arraiana”, “Linguiças no Barroso”, “Corpos abertos”, “O parque de Peneda”, “O regreso
das cabras”, “Os encantos de Valença”, “Vilar dos Mouros”, “Falar en Paredes de Coura
(I)”, “Falar en Paredes de Cora (II)”, “Nas Ribeiras do Coura”, “Dona Branca e misterio”,
“Estudos Miñoranos”, “Fronteira Sul da lamprea”, “Lampreas na baiuca de Leça”,
“Presenza e valoración sociocultural do sable”, “Treboadas ou Zés P’reiras”, “Viaxe ao
Val do Ellas”, “A lingua das migreiras e das xinxas”, “Falares galegos en Canelas do
Douro”, “O mundo literario de Araújo Correia”, “Sabotaxe aos marcos da Raia”. Péchase
cunha bibliografía, intitulada “Bibliografía Urxente (e provisional) da Raia. Datos
elaborados por Xavier Paz para a revista Arraianos, 2, (2008)”. Os escritos, unidos pola
temática arraiana nun sentido xeral, tratan sobre cultura, literatura, memoria colectiva,
costumes populares, natureza, toponimia etc.
Referencias varias:
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- Montse García, “Literatura y gastronomía se dan la mano”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 16 decembro 2017, p. L10.
Recolle a presentación da obra no restaurante Paz Nogueira no marco do festival
cultRural.

Noriega, Martiño e Daniel Salgado, A contradición permanente. Conversa sobre cinco
anos de política convulsa (2012-2017), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Crónica,
“Conversas”, novembro 2017, 264 pp. (ISBN: 978-84-9121-285-0). 
Crónica, ideada a modo de diálogo entre os autores, Martiño Noriega (A Coruña, 1975) e
Daniel Salgado (Monterroso-Lugo, 1981). Logo dunha dedicatoria persoal e dunha cita
de René Char, recóllese unha breve nota. Estrutúrase en seis grandes bloques,
correspondentes a cada ano, dende o 2012 até o 2017. As conversas entre político e
xornalista van precedidas dun resumo dos feitos máis importantes acontecidos durante o
ano, a nivel cultural, social e político. Por exemplo, no ano 2015 fálase da reedición de
Xente ao lonxe (1972), de Xosé Filgueira Valverde, con motivo da homenaxe da súa figura
no Día das Letras Galegas, e do Premio da Crítica de Galicia merecido polo poemario O
deserto, de María do Cebreiro. Pecha o volume un glosario e un índice dos capítulos.

Recensións:
- Diego Ameixeiras, “As convulsións da nova política”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 29 decembro 2017, p. 8.
Indica que fai un percorrido polo panorama político galego, afondando nos diferentes
elementos como os partidos consolidados ou as vitorias electorais dalgúns deles. Salienta
que trata de dar forma a esta panorama con elementos da memoria para representar
fielmente a actualidade política da rexión.

Patiño, Antón, Libro dos lugares, lim. Manuel Rivas, intr. do autor, Vigo: Editorial Elvira,
maio 2017, 424 pp. (ISBN: 978-84-946312-0-7).
Obra híbrida asinada por Antón Patiño (Monforte de Lemos-Lugo, 1957), na que mestura
relatos, poemas, ensaios literarios, artísticos e crónicas que alternan a utilización de
linguaxes propias dunha visión aforística e diversos recursos e formas poéticas cargadas
de figuras estilísticas. Principia cun limiar asinado por Manuel Rivas e intitulado “O peso
en luz” que a través da referencia a sucesos anecdóticos da historia fala da importancia
de “nomear e crear lugares de memoria e emoción” (p. [7]) e eloxia a obra de Patiño como
unha maneira de facelo con sumo acerto e magnificencia. A continuación, atópase a
dedicatoria do autor a moitos seres queridos xa falecidos e unha pequena introdución ao
contido do libro baixo o título de “Caleidoscopio da memoria” onde afirma que “O libro
dos lugares permite facer unha peneira retrospectiva nos eidos da memoria, procurando
achegas libertarias aos sedimentos da identidade como proceso aberto” (p. 15). A partir
de aí preséntanse os cento quince fragmentos que compoñen a obra nos cales Patiño fai
referencia aos lugares polos que foi transitando e dalgunha maneira deixaron unha fonda
pegada nel. Trátase de territorios non só físicos que constrúen un itinerario vital onde
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teñen cabida os “non-lugares”, que “poden mudar ás veces en paradoxais espazos de
refuxio” (p. 107), e inclusive ex-lugares ou des-lugares. Así mesmo transitan moitas
outras obras literarias, autores e voces que falan a través do autor, ademais de artistas e
persoeiros de dentro e fóra das fronteiras galegas que o autor coñeceu de primeira man
ou a través das súas producións e do coñecemento das súas biografías.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “O espello retrovisor de Antón Patiño”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “Galego”, 20 outubro 2017, p. 8.
Tras aludir a que Manuel Rivas “fala con admiración” desta monografía no seu prólogo,
afirma que se trata dunha “verdadeira alfaia tanto polo que se conta nel como polo xeito
en que se conta”. Sinala que o autor olla “espazos que, dun xeito ou doutro, deixaron
algunha pegada nel” e matiza que eses lugares non son “só físicos”, senón tamén libros,
presenzas e voces. Recolle que o autor concibe a escrita autobiográfica como “un
calidoscopio, unha botella dun náufrago, unha cartografía plural con sedimentos
biográficos” e enumera os referentes que recupera. Remata parabenizando a monografía
xa que conforma unha “intersección” na que “nacen espirais de palabras, infinitas e
brillantes”.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Antón e O libro dos lugares”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo, 19
outubro 2018, p. 10.
Informa e convida á presentación deste libro de Antón Patiño, que terá lugar na librería
Librouro, en Vigo, onde estarán presentes tamén Xina Vega, Ramón Nicolás e Xabier
Romero.

Queizán, María Xosé, Rosalía de Castro e o poder sexual, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Ensaio, n.º 28, setembro 2017, 147 pp. (ISBN: 978-84-9121-253-9).
Ensaio de María Xosé Queizán (1939, Vigo) na que revisa parte da obra e da biografía de
Rosalía de Castro dende unha perspectiva feminista. A obra, malia estar clasificada como
ensaio, divídese en tres seccións, unha primeira “Ensaio”, conformada propiamente de
artigos ensaísticos, unha segunda titulada “Poesía” que serve de escolma de textos
poéticos e a última, que contén dúas pequenas narracións titulada “Narrativa”. O primeiro
dos apartados contén sete artigos de carácter ensaístico que afondan en diferentes
cuestións da obra rosaliana. O primeiro deles, “Rosalía de Castro e o poder sexual” pon
de manifesto a conciencia da autora sobre o exercicio de poder que o patriarcado profesa
contra a muller, ao mesmo tempo, subliña esta cuestión como unha das constantes máis
importantes dentro da obra da poeta. No segundo subapartado, “O amor na obra poética
de Rosalía”, amósase a visión do amor e do desamor dentro da súa poética e a súa
narrativa, a cal Queizán atribúe unha nova interpretación, sostendo que a poeta rexeita a
visión tradicional do amor a través de recursos tales como a ironía. Na sección “Ai da que
leva na fronte unha estrela!. A persecución de Rosalía no seu tempo”, afóndase en
aspectos biográficos da autora como a relación co seu marido e con outros literatos
coetáneos, asemade que se repasan algunhas das trabas e óbices que lle impoñería a
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sociedade da época á autora de Padrón. No apartado “A auténtica Rosalía. Unha lectura
de Kathleen March” achéganse as nocións básica da lectura desta teórica. En “O suicidio
na poesía de Rosalía de Castro” faise un repaso pola temática que se sinala ao longo de
varios dos seus poemas. Na seguinte sección, “Consideración de Rosalía de Castro a
través do tempo”, ofrécese unha revisión da crítica da súa figura dende unha perspectiva
diacrónica, que afonda na vindicación e consideración da autora como unha feminista de
vangarda para a súa época. Por último dentro da sección, o apartado “Dialogos na Casa
de Rosalía. Sobre as narradoras galegas” rescata un texto de Queizán incluído no primeiro
monográfico da revista Festa da palabra silenciada. No apartado de “Poesía” atópanse
seis seccións, en “Lectura da Xustiza pola man de Rosalía de Castro versos a verso” mais
en “Un repoludo gaiteiro” repásanse os poemas da autora a través dunha lectura
pormenorizada dos versos e dun comentario final e dunha reprodución do segundo
poema; no resto dos casos, “Así falou Rosalía”, “Cartel de Figa na Exposición da rúa do
Príncipe contra a Violencia de Xénero” e “Catro poemas para Rosalía”, son poemas sen
autoría reflectida que fan mención á súa figura como muller feminista, agás na sección
“Rap repoludo”, no que se amosa a autoría de Queizán. Na sección “Narrativa” achéganse
dous textos da autoría da propia Queizán en forma de historia e que tamén fan referencia
a Rosalía de Castro titulados “A bela adormecida na devesa” e “A fouce a lei”.
Recensións:
- Mario Regueira, “Para completistas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 7
decembro 2017, p. 6.
Sinala que esta nova biografía aporta puntos de vista diferentes sobre unha autora tan
nomeada como Rosalía de Castro, quen foi as veces obxecto de falsa reivindicación da
súa figura como escritora en castelán ou a redución da súa obra a lírica sentimental por
parte do franquismo. Así pois, esta nova obra trata de reivindicar o poder sexual dos
escritos da poeta como elemento importante da súa literatura. Aínda que esta biografía
expón matices descoñecidos sobre a súa personalidade, parece presentar ideas
importantes que quedan sen desenvolver na última sección.
- Diego Ameixeiras, “Rosalía interminable”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En
galego”, “1.280 almas”, 3 novembro 2017, p. 8.
A partir da premisa “a vida pasa e Rosalía tende ao infinito”, alude ás novas dimensións
rosalianas que se advirten nas publicacións dos últimos anos enfocadas dende “o prisma
feminista” e a que “coa súa morte se desencadeou un proceso mistificador que chega aos
nosos días”. Reproduce o albo de Queizán: “Rosalía, como Antígona, avanza nunha
inmensa soidade ética” e remata incidindo en que “ninguén dubida xa desas
enormidades”.

Referencias varias:
- A. A. M., “María Xosé Queizán analiza la relación de Rosalía con el sexo en su nuevo
libro”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, p. 51/ El Progreso, “Vivir”, p. 42, 22 agosto
2017.
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Informa da publicación da obra de Queizán pola editorial Xerais, explicando brevemente
a obra, á vez que presenta outras obras publicadas pola editorial esa tempada.
- Mar Mato, “María Xosé Queizán. ‘Rosalía de Castro foi máis avanzada que moitas
feministas actuais”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 6 outubro 2017, p. 44.
Recolle a entrevista á autora na cal fala da incomprensión que sufriu Rosalía de Castro e
a súa obra até que foi lida e analizada dende unha perspectiva feminista, con excepción
de Manuel Curros Enríquez. Salienta a soidade que sufriu ao sentirse incomprendida e
atacada por certos sectores sociais contrarios ao seu marido.
- M. G., “Rosalía de Castro e o poder sexual”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 26 outubro
2017, p. 3.
Fai un breve repaso pola obra no cal salienta o necesario e importante que é analizar a
obra de Rosalía de Castro dende o feminismo, facendo notar que a autora escribe sempre
dende a muller que sufre abusos do sistema patriarcal no cal está inserida.
- Marilar Aleixandre, “Aos poucos ou a pancadas: a construción do imaxinario patriarcal”,
Sermos Galiza, n.º 275, “Opinión”, 7 decembro 2017, p. 4.
Menciona a obra de Queizán xunto co discurso de ingreso na RAG de Marina Mayoral,
“Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?” para dar conta e criticar o sistema
patriarcal presente na época de Rosalía de Castro e aínda vixente na actualidade, no cal
se pretende dar unha imaxe das mulleres como febles, tristes e supeditadas ao desexo
masculino.

Ramos, Alberto, De Entroido pola Ourensanía, ilust. Ana Costas, Ourense: Deputación
Provincial de Ourense, 2017, 45 pp. (ISBN: 978-84-947187-9-3). 
Este volume, centrado no Entroido na provincia de Ourense, foi distribuído entre os
centros escolares ourensáns co gallo da celebración da 5.ª Semana Escolar da Provincia e
a súa Deputación no mes de novembro de 2017. Comeza coa reprodución do himno da
provincia de Ourense, titulado “Ourense no solpor”, obra de Manuel de Dios, e a seguir
temos o texto institucional “Coñezamos o noso Entroido”. Da man da súa protagonista, a
moza Auria, repásase a historia do Entroido (dende as súas orixes, pasando pola cociña
até as imaxes típicas da tradición do Entroido en toda a provincia de Ourense) como
patrimonio inmaterial tipicamente ourensán. Nel teñen cabida referencias ao grupo Nós,
a Marcial Valladares e a Francisca Herrera. Cómpre sinalar que conta co apoio gráfico
dos deseños de Ana Costa e mais que xunto con esta obra tamén se distribuíu unha Guía
do profesorado que ofrece suxestións e propostas de actividades para traballar nas aulas.

Requeixo, Armando (ed.), Sobre letras e signos. Estudos en homenaxe a Anxo Tarrío,
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades, 11 marzo 2017, 789 pp. (ISBN: 978-84-453-5251-9). 
Volume editado por Armando Requeixo (Mondoñedo, 1971) que recolle unha serie de
artigos cos que se homenaxea a figura do filólogo e profesor Anxo Tarrío (Santiago de
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Compostela, 1945). Tras catro presentacións institucionais, realizadas por Román
Rodríguez González (Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria),
Valentín García Gómez (Secretario Xeral de Política Lingüística), Manuel González
González (Coordinador Científico do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades) e Armando Requeixo (Secretario Científico do Centro Ramón Piñeiro para
a Investigación en Humanidades), acóllese unha “Cronobiografía” (pp. 37-109), realizada
por Armando Requeixo, na que se describen aqueles acontecementos persoais, laborais e
intelectuais máis relevantes, que se acompañan de fotografías e cubertas das súas obras.
A seguir, no apartado “Estudos” ofrécense corenta e oito traballos. En relación coa
literatura galega, insírense os seguintes:
- Xesús Alonso Montero, “José Leite de Vasconcelos (1858-1941) e as Letras Galegas:
un soneto en galego de 1902, un poema políglota de 1914, unha crestomanía universitaria
de textos galegos de 1921, unha carta ao lingüista Aníbal Otero de 1936 e outros textos”,
pp. 151-171.
Achégase ao intelectual José Leite de Vasconcelos (1858-1941) e o seu interese pola
lingüística galega, para logo reparar nos textos literarios escritos en galego polo
intelectual portugués que reproduce. En canto ao soneto “Galicia” escrito en 1902,
comenta as diferenzas que presentan as tres variantes publicadas en 1902 en Revista
Gallega e en La Voz de Galicia; e en 1911 por Eugenio Carré Aldao. Tamén explica a
orixe e peculiaridade do poema “Mãi” (1914) e o contido do opúsculo dedicado aos textos
galegos escollidos polo profesor para as súas clases da Facultade de Letras de Lisboa, que
contén unha crestomatía en nove capítulos, anotando o capítulo dedicado a Eduardo
Pondal, que reproduce enteiro. Por último, salienta as “valiosas” observacións literarias
feitas por Vasconcelos sobre obras poéticas galegas, caso d’O divino sainete; de Manuel
Curros Enríquez.
- Carmen Blanco, “Estranxeira na súa patria: catro poetas. Rosalía. Manuel Antonio,
Pimentel. Pozo Garza”, pp. 175-187.
Breve historia da poesía galega dende os primeiros cantares de finais do século XII até a
poesía contemporánea que comenta a liña poética da liberdade romántica, simbolista e
vangardista, exemplificada coa análise da poética de catro poetas: Rosalía de Castro,
Manuel Antonio, Luís Pimentel e Luz Pozo Garza.
- César Camoira Vega, “O Seor Pedro e o pronunciamento militar de 1854”, pp. 221-235.
Primeiramente fai unhas anotacións sobre a sociedade, a economía, a política e o
xornalismo da época na que saíron á luz os pregos poéticos denominados O Seor Pedro,
da autoría de Manuel Gregorio Magariños. Logo, transcribe o titulado Pornunciamento
de xulio do ano pasado, espricado po-lo labrador progresista Seor Pedro, aparecido no
mes de xullo de 1885, no que amosa o enriquecemento fraudulento da clase terratenente
e a miseria labrega, ademais de apelar a Espartero. Por último, realiza uns apuntamentos
lingüísticos a nivel gráfico (acentuación e representación gráfica), fónico, morfolóxico,
sintáctico e léxico desta composición poética.
- Xavier Carro, “Os diarios do horror de Syra Alonso”, pp. 239-249.
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Analízanse os Diarios de Syra Alonso, inéditos até a súa edición en galego no 2000, como
un documento da historiografía da Guerra Civil, pois é un texto memorialístico no que
unha muller narra a traxedia vivida neses días na Coruña. Resúmese o seu contido así
como se comentan algúns datos proporcionados pola prologuista Carme Vidal, facendo
certas precisións obxectivas. Por último, cuestiónase se esta obra pertence ao xénero do
diario ou das memorias.
- Arturo Casas, “Víctor Said Armesto na historigrafía literaria gaelga: unha biblioteca e
un proxecto”, pp. 253-268.
Recolle algúns aspectos relativos aos fundamentos do pensamento literario de Víctor Said
Armesto (1871-1914), primeiro titular dunha cátedra universitaria de literatura galega.
Indica a feble repercusión da vasta produción súa na historiografía literaria galega como
se pode comprobar no escaso número de veces que aparece citado. Casas, seguindo a
socioloxía dos intelectuais e as propostas de Pierre Bourdieu e Gisèle Sapiro sobre as
nocións de campo intelectual, lóxica do campo de produción ideolóxica e autonomía,
explica dende a dimensión política dous tópicos recorrentes: a mala fortuna ulterior das
propostas estéticas e conceptuais e o inxusto esquecemento de Said Armesto como
historiador e galeguista sentimental. Tamén documenta os referentes de Said como
historiador e investigador literario e a presenza da historiografía literaria na biblioteca dos
Armesto.
- Luís Cochón, “Álvaro Cunqueiro: labregando verbas en soidade”, pp. 271-275.
Explica seis aspectos do don creador de mundos que fai que admire a Cunqueiro, como
son a súa poética, as palabras totémicas, a fonética luguesa, a presenza da oralidade e o
oficio de escritor e xornalista.
- Xosé Manuel Dasilva, “Luz diáfana sobre Antipoemas, unha falsa autotradución de
Celso Emilio Ferreiro”, pp. 293-308.
Pretende explicar a xénese do libro de Antipoemas e alumar as circunstancias do seu
nacemento, tendo en conta que Celso Emilio Ferreiro construíu un relato acerca do
proceso de elaboración que non cadra totalmente coa verdade. Así trata de demostrar que
a versión en castelán non é unha “mera autotradución” a partir dunha versión previa en
galego, senón que parte das composicións xurdiron directamente en lingua castelán; e que
non é veraz que a censura franquista a prohibise en galego e a permitise en castelán.
- Xosé María Dobarro Paz, “Noticias de Santiago Montero Díaz cando novo”, pp. 311322.
Dá conta dalgunhas noticias de Santiago Montero Díaz que teñen que ver con cuestións
biográficas ao redor da súa familia, dos seus estudos, da súa filiación ao Seminario de
Estudos Galegos e das súas ideas políticas. Por último, achégase á súa primeira produción
literaria, na que predominan as composicións en español sobre as galegas, que reproduce
no artigo.
- Mar Fernández Vázquez, “O mundo eclesiástico na obra casariana”, pp. 337-346.
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Encomeza afirmando que a produción casariana responde a “un macrotexto temático, con
motivos reiterados desde os relatos breves iniciais” e sinala as dúas etapas da escrita de
Casares propostas por diferentes estudosos. A seguir, céntrase en textos nos que o escritor
ourensán “revisou literariamente o mundo eclesiástico”, que comenta seguindo “un
percorrido cronolóxico e sintético” (p. 339): da primeira etapa, os relatos “O xogo da
guerra” e “Vou quedar cego”, pertencentes a Vento ferido (1965); as novelas Cambio en
tres (1969) e Xoguetes para un tempo prohibido (1975); relatos de Os escuros soños de
Clío (1979); e as novelas Ilustrísima (1980) e Os mortos daquel verán (1987); e da
segunda etapa, no relato infantil O can Rin e o lobo Crispín (1983), no relato xuvenil O
galo de Antioquía (1994) e a colaboración xornalística “Aquelas monxas”. Conclúe que,
nos relatos e novelas citados, se reflicte “unha confrontación entre dous tipos de
mentalidades: unha ancorada no pasado e outra aberta a unha crítica construtiva que
permita solucionar problemas internos da Igrexa” (p. 343), e o “continuum temático na
produción casariana” (p. 343), do que salienta que amosa, “en suma, o pracer de Carlos
Casares polo propio acto de narrar” (p. 344), que concretizou, en cada unha das historias,
teñen sempre “como punto de partida o conflito suscitado por unha anécdota que
semellaba a priori intranscendente e cuxa descuberta enfía os espazos, o tempo histórico
e o do discurso, as situacións suxeridas ou detalladas e mesmo as actitudes dos
personaxes” (p. 344).
- Modesto Fraga, “O esplendor da epopea peninsular nos albores do século XIX. De
L’Atlàntida de Verdaguer a Os Eoas de Pondal”, pp. 387-398.
Repara na obra literaria de dúas figuras fundamentais da expresión poética peninsular do
século XIX: Jacint Verdaguer en catalán e Eduardo Pondal en galego, ambos os dous
representantes da Renaixença e o Rexurdimento, dous movementos culturais de marcado
compromiso coa razón identitaria. Así explica as características semellantes e o contexto
histórico deses dous movementos, para salientar o predominio da poesía. Comenta que
Verdaguer con L’Atlàntida que pon en valor a mitoloxía grecolatina no tratamento
literario e discursivo; e que Pondal con Os Eoas crean dous grandes poemas épicos que
contan con moitas semellanzas.
- Víctor F. Freixanes, “Sobre as cubertas dos libros”, pp. 401-421.
Reflexiona sobre as cubertas dos libros no contexto do mercado editorial, enxergándoas
dende a perspectiva comercial da industria como mecanismos de presentación e
persuasión para o consumo do produto. Fala dende un punto de vista histórico das achegas
da Escola de Bauhaus e do Obradoiro das Artes Aplicadas, do Art Nouveau e Art Decó
ao mundo da edición, para logo definir os “paratextos” e situar as cubertas como “pórticos
persuasivos (e interpretativos) que nos introducen no corazón dos contidos” e que inflúen
nas industrias da cultura, na lingüística dos mercados e nos procesos de recepción lectora,
a través do seu deseño. Como mostra, analiza a selección das cubertas que a editorial
Galaxia fixo para As razón do galego, de Henrique Monteagudo.
- Modesto Hermida, “Borobó, tamén poeta”, pp. 477-480.
Breve apuntamento sobre a figura de Raimundo García Domínguez e a súa faceta de
poeta, comentando Anaco de amor a Rosalía. A rianxada (1998), Rianxada. Anacos de
amor a Rianxo; os poemas“Anaco do rousiñol da Arnoia”, “A humanidade” e “A
paisaxe”; os pregos O meiró dos limóns, ao mouro Federico e A Galicia de Ouro.
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- María Xesús Lama López, “Mulleres de cine nas primeiras novelas policiais de Miguel
Anxo Fernández”, pp. 497-510.
Analiza as primeiras tres entregas da serie protagonizada polo detective Frank Soutelo:
Un nicho para Marilyn (2002), Luar no inferno (2006) e Tres disparos e dous friames
(2008), que conforman unha unidade porque se apropia dos escenarios e motivos da
novela negra americana, acontecen nos Estados Unidos e percorren os subterráneos do
tecido social que xera o negocio do cinema. Reflexiona sobre a imaxe da muller na
proxección fílmica que reflicte a imaxe dun sistema no que a protagonista feminina
renuncia aos seus propios devezos por amor ao home, clasificándoa en modelos positivos
e negativos que exemplifica na análise das personaxes femininas das tres novelas.
- Arcadio López-Casanova, “Na palabra poética de Luís Pimentel: fantasía ditadora e
simbolización”, pp. 513-523.
Tras caracterizar a poética da xeración da vangarda ou do 22 polo signo polémico ou de
ruptura, explica en que consiste a fantasía ditadora que revoluciona a estrutura da imaxe
poética, provocando impresión de escuridade e hermetismo da lírica moderna, como se
pode observar no uso da imaxe simbólica e do procedemento visionario da poesía de
Pimentel. Tamén destaca a importancia e novidade do símbolo, nas súas vertentes actorial
e escénica, que exemplifica nos poemas “O vals da nena pobre” e “Nouturno (Plaza do
Campo)”.
- Basilio Losada, “A obra do Tarrío xornalista”, pp. 527-529.
Detense na variedade temática dos escritos de Anxo Tarrío, salientando a súa curiosidade
e o uso do humor, citando Escrito en Compostela, A Baloira e Álvaro Cunqueiro ou os
disfraces da melancolía.
- Ana Cristina Macedo, “En fin, cómpre non perder a memoria destas cousas. Laudatio a
Anxo Tarrío: a talentosa obstetricia das ideias e do espírito seguida de breve reflexão
sobre ‘La indemnización”, pp. 533-538.
Lembra o momento no que coñeceu ao profesor Anxo Tarrío e comenta o relato “La
indemnización” publicado en 2003 en El Correo Gallego sobre un fumador e as recentes
leis do tabaco.
- Xosé Manuel Maceira, “Epistolario da última etapa de Carré”, pp. 541-547.
Reprodúcense e coméntanse os temas tratados nalgunhas das cartas que Carré enviou na
década dos sesenta a Cándido Alfonso González, a Valentín Fernández, a César Alvajar,
a Newton Sabbá Guimarães e a George Agostinho da Silva explicando os seus proxectos
culturais e preocupacións, ademais das reflexións sobre a lingua, a cultura e a literatura
galegas.
- Marina Mayoral, “Tempo e novela”, pp. 551-558.
Divaga sobre a concepción do tempo, para explicar como utiliza o tempo nas súas
novelas, que exemplifica coa análise dun fragmento do capítulo terceiro de Contra norte
486

e amor (1985), traducida ao galego por Anxo Tarrío, no que emprega distintos recursos
para transmitir a impresión dun pasado que forma parte do presente e do futuro, o máis
repetido: intercalar fragmentos do pasado remoto nas acción do presente e narrar os feitos
dende un punto de vista que deixa ver o futuro.
- Isabel Mociño González, “Antecedentes da ficción científica en lingua galega: entre a
fantasía da primeira novela longa do Rexurdimento e o sincretismo da contística culta”,
pp. 583-596.
Contextualiza a xénese do sistema literario galego a finais do século XIX e os seus
condicionamentos e limitacións pola falta dunha vida normalizada da cultura galega, para
comentar a primeira mostra de novela longa que recrea unha viaxe sideral, Campaña da
Caprecórneca (1897, 1994), de Luís Otero Pimentel; e os primeiros contos literarios
cultos nos que aparecen elementos temáticos empregados pola ficción científica, “Once
mil novecentos vinte e seis” e “O neno suicida”, incluídos en Dos arquivos do trasno
(1926, 1962), de Rafael Dieste. Conclúe que son “propostas pioneiras, orixinais e e
innovadoras no momento da súa publicación” que recrean liñas temáticas recorrentes nas
tendencias da ficción científica, mais marcadas polo onírico.
- María Xesús Nogueira Pereira, “A narrativa curta de Álvaro Cunqueiro. Notas sobre
‘Pontes de Meirado”, pp. 615-624.
Achégase aos relatos curtos de Álvaro Cunqueiro como proxecto narrativo unitario a
partir do texto “Pontes de Meirado” de Xente de aquí e de acolá (1971) no que usa xogos
de erudición que enredan cos fíos da ficción para desestabilizar o status da realidade e da
ficción. Repara nos distintos paratextos dos libros, como son o título e as notas
introdutorias, ademais da descrición do personaxe singular, coa creación de dous modelos
centrais (o soñador e o contador de historias), as coordenadas espazo-temporais comúns
e as relacións entre espazos propios e de fóra.
- Camiño Noia Campos, “Pola ruta do sochantre das Crónicas de Cunqueiro”, pp, 627639.
Despois de presentar e resumir o argumento de As crónicas de Sochantre (1956), de
Álvaro Cunqueiro, comenta o espazo e tempo no que se desenvolve esta narración
fantástica que alterna entre soño e realidade e que parodia experiencias persoais vividas
durante a guerra civil española. Así analiza a existencia real ou inventada dos lugares que
segue a ruta da carroza e a duración do tempo da historia. Indica que Cunqueiro sitúa a
viaxe en espazos referenciais de terras luguesas, nomeándoos con topónimos bretóns que
el descoñecía e marcando unha ruta polos camiños de Bretaña. Percorre e explica a
toponimia das orixes familiares do sochantre e a das viaxes, indicando que, con poucas
excepcións, o autor atinou a nomear a toponimia na situación xeográfica real. En canto
ao tempo da narración, advirte da confusión temporal que ofrece o texto entre tres, catro
e cinco anos.
- Manuel Quintáns, “Un primeiro modo de achegamento ao teatro de Vidal Bolaño a
través dos seus personaxes”, pp. 643-653.
Achégase á poética teatral de Roberto Vidal Bolaño, caracterizada pola creación dun
personaxe dramático único, singular “empeñado na defensa da súa dignidade, da súa
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identidade e da do seu pobo”, que bebe da tradición oral e do mundo audiovisual,
especialmente do cine. Describe e analiza o personaxe mediador e coral, que é espello
dunha cultura que se materializa en figuras familiares; o personaxe sombra e o héroe
bolañés.
- Román Raña, “Unha viaxe polas pedras”, pp. 671-679.
Comenta o uso do elemento das pedras na lírica galega, reparando nos versos que as
mencionan e as figuras de dicción que representan. Para iso, detense en dous períodos
históricos: a Idade Media coa lírica trovadoresca e o Rexurdimento. No primeiro só atopa
cinco mencións ás pedras nos cancioneiros galego-portugueses (tres pertencentes ao
xénero satírico, unha á cantiga de amigo e outra á cantiga de amor) e as referencias ás
pedras nas Cantigas de Santa María. No segundo, repasa a presenza Manuel Curros
Enríquez, Rosalía de Castro e Eduardo Pondal.
- João Manuel Ribeiro, “A metáfora da melancolia’ ou ‘olhar o pasado com nostalgia e
melancolia’. Recensão a Álvaro Cunqueiro o los disfraces de la melancolía (2014)”, pp.
709-716.
Realiza un comentario de Álvaro Cunqueiro o los disfraces de la melancolía (2014), de
Anxo Tarrío, segunda edición revisada, ampliada e actualizada á normativa galega da
edición de 1989. Indica a estrutura deste estudo histórico-crítico “coerente e consistente”
que se apoia en feitos históricos, sociolóxicos e literarios para comentar a obra literaria
de Álvaro Cunqueiro, sobre todo a narrativa. Repasa cada un dos capítulos que atenden
ás características narratolóxicas que teñen que ver coa especificidade, a postura idealista
e estética, o estatuto da realidade real fronte á imaxinación e o soño, a verosimilitude, a
visión teatral conxugada co uso do tempo e do espazo, os recursos quinésicos e
proxémicos, o deseño da roupa, o uso da adxectivación e de estratexias realistas e
aimportancia da imaxinación e a melancolía.
- Claudio Rodríguez Fer, “Birmingham & Shakespeare (travesía persoal)”, pp. 719-724.
Repasa a pegada que Birmingham lle deixou e que inspirou o poema retroxuvenil “Noites
en branco satén” e “Un vello e un rapaz (Proxecto de revolución na muralla de Lugo)”,
ademais da música rock que asocia a esta cidade. Describe a súa visita a esa cidade en
1995 e indica que Shakespeare o transportou aos seus lugares imaxinarios como no poema
“A néboa”.
- Isabel Soto, “Apuntamentos sobre a formación da crítica literaria galega. Unha polémica
relacionada coa narrativa da fin de século”, pp. 727-742.
Tras os agradecementos iniciais, ofrece uns apuntamentos sobre as primeiras mostras de
crítica literaria no século XIX, ao abeiro do Provincialismo, aparecidas na prensa e nas
escasas monografías. Repasa a prensa periódica na etapa “protocrítica” como fonte
fundamental para achegarse ao devir do pensamento crítico, para a difusión das creacións
literarias e para procurar os “ideoloxemas operativos no nacente sistema literario que
influíron na súa progresiva conformación”. Tamén repara nas claves ideolóxicas do
ideario que se pretendía espallar nestas publicacións e que inciden en impulsar a cultura
propia e dignificar a lingua do país como trazo identitario. Salienta que se defende un
modelo de literatura baseado no enxebre, identificado co rural e costumista, mais que
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houbo voces discordantes como Heraclio Pérez Placer, Abel Caballero Cornide e
Francisco Álvarez de Nóvoa que presentan contradiccións na súa obra co seu
posicionamento de modernidade.
- Laura Tato Fontaíña, “Un dramaturgo esquecido, Luís Manteiga”, pp. 745-757.
Reivindica a figura de Luís Manteiga dentro da iniciativa colectiva de renovación
dramática promovida dende a III Asemblea do Partido Galeguista e das Mocedades
Galeguistas, celebrada en Ourense en 1934, na que tamén se involucraran Álvaro das
Casas, Alfonso R. Catselao e Ramón Otero Pedrayo. Así ofrece datos biográficos con
respecto á súa actividade intelectual e á súa produción dramática (cinco pezas en galego
e nove en castelán). Por último, estuda dúas pezas: A mecada. Estampa rural en 4 cadros
e Branca. Drama curto, comentando a estrutura, o argumento, o uso do narrador e o
tempo e o espazo. Salienta as técnicas de distanciamento e o tema da sexualidade feminina
como as dúas grandes achegas de Manteiga á renovación do teatro galego.
- Martín Vega, “Crónica de sociedade, sátira carnavalesca e representación imagolóxica
en Estampas do mundo elegante (1992), de Xesús Campos”, pp. 761-774.
Salienta a figura de Xesús Campos como un “activo e multifacético axente cultural”,
dende os primeiros anos 70 até a súa morte en 1991, e un “inquieto axitador cultural e
cronista social”. Indica que a súa “personalidade poliédrica” procurou distintas vías de
expresión que amosaban o seu humor heterodoxo e a súa dedicación “polifacética a
diversas disciplinas”, entre elas, ser precursor da banda deseñada en Galicia e en galego
co Grupo do Castro e destacar como humorista gráfico en xornais. Logo céntrase en
comentar a faceta de cronista social, político e cultural na prensa escrita, concretamente
nas colaboracións no semanario A Nosa Terra entre decembro de 1983 e febreiro de 1991
nas seccións “Estampas do mundo elegante”, “Memórias dun negro galego” e “O témpora
e mailo mores” das que se fixo un volume recompilatorio cunha escolma de artigos e unha
selección de debuxos titulada Estampas do mundo elegante (1992). Salienta nestas
achegas a sátira subvertida e divertida da cultura galega oficial do posfranquismo ao
carnavalizar ritos, actos, festas e cerimonias, a visión “mordaz, caústica e aceda” das
institucións e os estamentos do poder, a capacidade para captar detalles da vida cotiá,
ademais do uso dunha lingua nova “un idiolecto moi singular”.

Referencias varias:
- Armando Requeixo, “Homenaxe ao profesor Anxo Tarrío”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 8 xuño 2017, p. 21
Informa da celebración dunha homenaxe no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades na honra da figura do escritor, catedrático e profundo estudoso da lingua
galega, Anxo Tarrío, ao que están convidados profesores, alumnado e todos os que
desexen asistir.
- Margarito Flowers, “Rostros famosos en la terraza de verano de A Quinta da Auga”, El
Correo Gallego, “Gente”, 13 xuño 2017 contracuberta.
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Comeza destacando que “la docencia e investigación de la literatura gallega no serían las
mismas sin él”, en referencia ao profesor Anxo Tarrío, quen será homenaxeado no salón
de actos do compostelán palacete de San Roque, “gracias al empuje de Armando
Requeixo, entre otros”. Indica que días atrás, Anxo Tarrío, acompañado da súa dona,
Blanca-Ana Roig Rechou e de Juan José Nieto, entre outros rostros coñecidos, asistiu á
inauguración da terraza de verán no hotel compostelán A Quinta da Auga.
- E.C.G., “O Centro Ramón Piñeiro homenaxeará hoxe ao catedrático da USC Anxo
Tarrío”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 16 xuño 2017 p. 40.
Fai eco da homenaxe que realiza o Centro Ramón Piñeiro na honra do profesor Tarrío, no
que participarán o reitor da USC, Juan Vilariño; o secretario Xeral de Política Lingüística,
Valentín García Gómez; o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes; o
presidente da Real Academia Española, Darío Villanueva, entre outros, que lle entregarán
a obra citada.
- Karmele Vázquez, “A intelectualidade galega homenaxea a Tarrío, sobranceiro das
nosas letras”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 17 xuño 2017, p.
38.
Recolle o acto de homenaxe realizado a Anxo Tarrío no Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, no que participaron o presidente da Real Academia
Galega, Víctor Freixanes, o coordinador científico do Centro Ramón Piñeiro, Manuel
González; o presidente da Real Academia Española, Darío Villanueva, e outros, que
dedicaron discursos loando a súa traxectoria, obra ou andanzas universitarias.
- K. V., “Gran profesor, excelente investigador e sagaz crítico”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 17 xuño 2017, p. 38.
Recolle as palabras do reitor da USC Juan Viaño salientando o labor desenvolvido por
Anxo Tarrío na USC, e as de Valentín García, Secretario Xeral de Política Lingüística,
que dan título á nova. Destaca que Anxo Tarrío cualificou de “esaxeradas” as palabras de
recoñecemento das persoas que o acompañaron na mesa e que el tivo palabras de afecto
para membros da súa familia, sobre todo para as súas netas. Remata nomeando unha
listaxe de exalumnado de Anxo Tarrío que asistiu ao acto de homenaxe.
- Marcelino Agís Villaverde, “O Anxo das Letras”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al
sur”, 20 xuño 2017, p. 2.
Rememora con agarimo unha experiencia da xuventude con Anxo Tarrío e loa a obra
homenaxe do Centro Ramón Piñeiro á súa traxectoria.
- Joel Gómez, “Laura Tato Fontaíña. ʻLuís Manteiga foi un vangardista e renovador da
prosa e do teatro galego”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”,
22 agosto 2017, contracuberta.
Destaca o labor realizado polo dramaturgo esquecido Luís Manteiga, que será
reivindicado no volume de homenaxe do Centro Ramón Piñeiro, o cal será difundido da
man da profesora Laura Tato.
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Requeixo, Armando, Álvaro Cunqueiro e Mondoñedo. Guía literaria, Mondoñedo:
Concello de Mondoñedo, 18 outubro 2017, 185 pp. (ISBN: 978-84-17094-19-5). 
Percorrido literario de Armando Requeixo (Mondoñedo-Lugo, 1971) por Mondoñedo, ao
fío da vida e obra doutro mindoniense, Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo-Lugo, 1911, Vigo1981). Tras unha cita inicial de Cunqueiro, na que plasma que, “se fixese unha Guía de
Mondoñedo para poetas”, recomendaría que “o visitante se mesturase co silencio enorme
da cidade e do val e da pausa no cotián vivir, se quixese recibir de Mondoñedo o galano
das súas íntimas esencias” (p. [5]), acóllese a “Presentación” (p. 7) do autor, quen se dirixe
ao “prezado ou prezada visitante que te dispós a percorrer Mondoñedo e te acompañas
destas páxinas” para lle ofrecer tres informacións útiles: referirse a Mondoñedo como
“cidade”, xa que “os mindonienses somos xente orgullosa do seu brillante pasado” e nos
gusta presumir del e do título histórico de cidadáns”; explicar o sentido dobre do xentilicio
“mindoniense”, que se aplica a “aquel que pertence a Mondoñedo” e tamén a “calquera
que habite as amplas landas da vella provincia do antigo Reino de Galicia, dende Ribadeo
até a Serra da Faladoira, das Terras de Miranda a Abadín”; e aclarar que nesta guía
literaria, ademais de achegar información da biobliografía de Cunqueiro, tamén a acolle
doutros escritores mindonienses “que tiveron relación con el ou sobre os que escribiu”,
caso de Antonio Noriega Varela, Manuel Leiras Pulpeiro, Marina Mayoral, Eduardo
Lence-Santar e Guitián, Pascual Veiga, Xosé Díaz Jácome. Remata a Presentación
matizando que “esta é apenas unha guía posible para ruar polo Mondoñedo cunqueiriano
e literario”, que “a cidade conta con moitos outros atractivos artísticos, gastronómicos e
culturais que farías ben en coñecer” e desexándolle “unha moi feliz visita” e convidándoo
a que dea “volta á paxina para descubrir as fontes mesmas da maxia de Cunqueiro e o
Mondoñedo literario”. A seguir reprodúcese o “Itinerario” (pp. 9-10), subdividido en
trinta puntos para facer a visita “pola cidade” e cinco puntos máis para facela “polos
arredores”. De cada un dos puntos do percorrido Requeixo achega datos culturais en
sentido amplo, incidindo nos trazos históricos e literarios, que complementa coa inserción
de documentación varia, caso de cubertas das primeiras edicións das obras máis
destacadas de Cunqueiro e doutros autores mindonienses, reprodución de fragmentos
textuais tirados das obras e de cadernos autógrafos, reprodución de críticas das obras en
publicacións periódicas, fotografías dos autores e dos lugares do percorrido, entre outra
documentación. Sirva como exemplo a inserción, no “Punto 2. Campo da Feira” (pp. [19]22), de fragmentos que os autores mindonienses Álvaro Cunqueiro, Manuel Leiras
Pulpeiro e Antonio Noriega Varela dedicaron ás feiras e festas de San Lucas. Esta “guía
literaria” compleméntase na lapela da capa cunha sinopse de Armando Requeixo, na que
se atende ao seu perfil profesional, premios e distincións merecidas e monografías,
edicións de produción de autores mindonienses e de ensaios realizados sobre autores
mindonienses; e na lapela da contracapa cunha breve descrición do contido de Álvaro
Cunqueiro e Mondoñedo. Guía literaria.

Referencias varias:
- Mario Álvarez, “Requeixo recrea a riqueza da literatura na guía ‘Álvaro Cunqueiro e
Mondoñedo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 28 novembro 2016, p. 36.
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Informa do acto de presentación da obra de Armando Requeixo no Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades, coa colaboración da alcaldesa de Mondoñedo,
Elena Candia; o responsábel gráfico da obra, Abel Vigo, e o secretario xeral de Política
Lingüística, Valentín García Gómez, que dedicarán unhas palabras salientando a obra.
- Montse García, “Unha guía propón unha ruta con Cunqueiro por Mondoñedo”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 28 novembro
2017, p. L10.
Anuncia a presentación desta obra coa presenza de Valentín García Gómez, o secretario
xeral de Política Lingüística; a alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia; e o responsábel
gráfico do libro, Abel Vigo, no pazo de San Roque.

Rodríguez, Salvador, Historias de galegos extraordinarios, pról. Ánxel Vence, Vigo:
Belagua, 2017, 125 pp. (ISBN: 978-84-941751-9-0).
Monografía de Salvador Rodríguez (Bueu-Pontevedra, 1963) que recolle a historia de
vinte e tres galegas e galegos cuxas historias son rescatadas do esquecemento tendo en
conta a importancia dos seus roles na historia dentro e fóra das fronteiras da comunidade.
Principia coa dedicatoria “Á miña muller, Lourdes, unha galega extraordinaria” e, a
continuación, cun prólogo asinado por Ánxel Vence, onde adianta o contido e destaca que
un dos méritos principais é “certificar con datos que os galegos son xente do máis normal
na súa excentricidade” (p. 13). As epígrafes comezan con “A menina de Ponteareas”, onde
se fai referencia á historia de Agustina Sarmiento, a nena galega retratada por Velázquez
no famoso cadro Las Meninas; “Doutor en Vietnam” fala de Argimiro García Granado,
galego e comandante da denominada Spanish Medical Mission durante a guerra de
Vietnam; en “A axente secreta arrepentida” recóllese a historia de Juana Maseda
Sanmartín, a guerrilleira que militou na revolución cubana; “O último do Baleares” fala
de Andrés Leonardo Martínez, o derradeiro supervivente da tripulación do cruceiro
Baleares que no 1938 se afundía baixo dos torpedos dos buques inimigos; “A capitá dos
mares do sur” é a historia de Isabel Barreto, que mantén o título de “primeira e única
muller almirante da Armada española” (p. 34); “O noso home en Hollywood” e a historia
de Francisco Fouce, que chegou a San Francisco de polisón dun cargueiro onde comezou
como neno actor en producións menores para dar o salto aos poderosos estudos da
Universal de Hollywood; “Chámome Orol, Johnny Orol”, director de cine cuxa película
intitulada Gánsters contra Charros (1947) está rexistrada como unha das mellores da
historia do cine mexicano; “Salvados por Neruda” é a historia dos tres irmáns Pita
Armada, Vicente, José e Manuel, que estiveron na odisea do Winnipeg, un barco fretado
por Pablo Neruda que contiña mais de 2.000 homes, mulleres e nenos, refuxiados
españois da Guerra Civil procedentes dos campos de concentración francesa; “A espía
Araceli” é a historia de Araceli González Carballo, que desempeñou un papel
fundamental dentro da rede de espías axentes duplas que conseguiron enganar ao mesmo
Hitler; “A grande evasión” recolle a historia de varios galegos que estiveron presos no
Fuerte San Cristóbal; “Galegos como escravos” fala de Urbano Feijoo Sotomayor, un
comerciante e político galego coñecido por escravizar preto de dous mil galegos en Cuba
entre os anos 1854 e 1855; “Que foi dos galegos de Hawai?” é a historia dos moitos
galegos que foron pasaxeiros do S. S. Victoria; “A lenda do Nécoras” é a historia do máis
lendario e pintoresco dos represaliados polo fascismo, Eduardo Puente Carracedo;
“Corrido de Bilbatúa” é a historia de Demetrio Bilbatúa e da traxedia que padeceu a súa
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familia a comezos da guerra civil española; “Arma do carallo!” fai referencia á frase que
berrou Eulogio Gómez Franqueira cando se enfrontaba aos secuestradores de ETA que o
ameazaban a el e á súa familia; “O fotógrafo de Gardel” é a historia de José María Silva,
fotógrafo emigrado cuxos retratos lle deron prestixio e popularidade; “Morrer e vivir en
Mauthausen” fala de Agustín Cameselle Fernández, finado no campo de concentración
de Mauthausen despois de fuxir do exército franquista; “O estraño caso do primeiro neto
de Valle Inclán” que tenta descubrir algúns dos baleiros de coñecemento arredor da
familia do escritor e da miseria económica que sufriron; “A última revolución galega”
fala da posíbel existencia dunha República Galega creada en xuño de 1931 despois da
toma popular do Concello de Santiago; “Por que mataron a Robles?” profunda na posíbel
causa exacta do arresto e posterior execución de José Robles Pazos; “Os últimos de San
Simón” profunda nun dos episodios máis escuros da guerra civil española en Galicia que
converteu a illa de San Simón nun símbolo da resistencia contra o fascismo; “Unha
princesa chamada Luís” é a historia de Luís Fernández, que vivía entre a farándula e a
delincuencia vestíndose de muller para polas noites roubarlle aos que caían no seu feitizo;
e, por último, “O marabilloso mago Waldemar” é a historia do mago Manuel Rodríguez
Sáa que, saído da máis dura aldea, chegou a actuar diante de reis, emperadores e
presidentes.

Recensións:
- Xosé Ramón Pena, “Excéntricos cotiáns”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 623,
“Libros”, 20 abril 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 576, “Letras galegas”, 29 abril
2017, p. 10.
Describe o proxecto do autor por recrear da forma mais fidedigna posíbel historias de
galegos que pasaron desapercibidos ao longo da historia, pero que xogaron un papel máis
ou menos importante en diferentes momentos históricos. Destaca a tensión narrativa da
obra e a súa similitude con obras de outros autores de renome coma Álvaro Cunqueiro,
aínda que desta vez en lugar de contar historias de personaxes dun universo de ficción
trata de personaxes reais como os prisioneiros de Mathausen, o mago Waldemar ou o
fotógrafo de Gardel.

Referencias varias:
- A. Mauleón, “Salvador Rodríguez. ʻLa historia de los gallegos no tiene parangón con la
de otro pueblo del mundo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 abril 2017, p. 38.
Recolle unha entrevista ao autor con motivo da presentación da obra na libraría Librouro
de Vigo. Nela fálase do proceso de escritura, concretamente da selección das historias e
da súa preferencia por algunha dela motivada por quen a protagoniza.
- Cuca M. Gómez, “Los olvidos y las altas temperaturas”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 9 maio 2017, p. 78.
Dá conta da presentación do libro na Casa das Campás coa presenza de Xaime Toxo,
Edurne Báinez e Óscar Ibáñez.
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- Xosé Luís Méndez Ferrín, “Eu tamén navegar’: a aventura oceánica de Isabel Barreto”,
La Opinión, “Saberes”, n.º 579, “No fondo dos espellos”, 20 maio 2017, contracuberta.
Indica que coa lectura desta obra lembra navegantes como Isabel Barreto que casou con
Álvaro de Mendaña (descubridor das illas Salomón) e que se uniu á expedición, asumindo
o mando e proclamándose almiranta, cando seu marido morre pola malaria. Apunta que
volve casar co capitán Fernando de Castro Ribadeneira da familia dos Lemos.
- Xosé Luís Méndez Ferrín, “Mendaña en Hawaii e outros sucesos”, La Opinión,
“Saberes”, n.º 580, “No fondo dos espellos”, 27 maio 2017, contracuberta.
Escolma unha serie de obras nas que se abordará a vida e aventuras de Álvaro de Mendaña
e Neira, como a obra de Salvador Rodríguez, e outras como Siempre de Negro (de Emilio
González López) ou o poema La Araucana (de Isabel de Castro e Andrade).
- Xurxo Fernández, “Gallegos en los nudos del tiempo”, El Correo Gallego, “2domingo”,
9 xullo 2017, p. 5.
Conta brevemente algunhas das aventuras de galegos que o autor incluíu nesta obra.
- A. Mauleón, “Salvador Rodríguez. ʻProtagonistas de este libro deberían ocupar el lugar
que se merecen en la historia de Galicia”, La Opinión, “A Coruña”, 1 agosto 2017, p. 14.
Recolle a entrevista realizada ao autor da obra, na que fala da idea que a inspira e no
proceso de selección de personaxes, decantándose polos que puido tratar de xeito máis
directo.

Samartim, Roberto, Mudança política e sistemas culturais em transiçom. Literatura e
construçom da (ideia da) Galiza entre 1974 e1978, Santiago de Compostela: Edicións
Laiovento, col. Ensaio, n.º 344, 2017, 528 pp. (ISBN: 978-84-8487-322-8).
Roberto Samartim (Redondela, 1971) nesta monografía, que ten a súa orixe na tese de
doutoramento do autor e que fai parte dos resultados do proxecto de investigación
FISEMPOGA, do Grupo Galabra, financiado parcialmente polo Ministerio de Ciencia y
Tecnología do goberno de España entre 2009-2011 (FFI2008-05335), analiza a
construción do sistema cultural e literario galego entre 1974 e 1978 a través dun corpus
integrado por datos obtidos en revistas culturais, políticas e científicas, así como na prensa
e na totalidade dos libros publicados en Galicia durante o período sinalado. Mediante o
desenvolvemento que fai das teorías sistémicas e sociolóxicas, realiza un estudo
exhaustivo que integra literatura, cultura e política. Ábrese coa seguinte dedicatoria:
“Para Ugha e para Sisa. Ainda estám. / Para Mucha e para Tito. Sempre estám. / Para
Maria e para Carlos. Continuarám estando. / E para Charo, polo seu canto contra a rocha”.
No prólogo, asinado por Elias J. Feijó Torres (Grupo Galabra-USC), afírmase que o
período analizado no presente volume é un dos máis determinantes para a definición das
ideas, centrais e periféricas, de Galicia. Destácase que se trata dun traballo realizado en
equipo e que nace no grupo de investigación Galabra, do que o autor é membro dende a
súa formación en 1998. A seguir, inclúese un introito que leva por título “Omnia
Omnibus”, onde o autor fai fincapé no feito de que esta obra naceu dun traballo
“comunal” e agradece aos grupos de investigación e persoas que a fixeron unha realidade.
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O groso do ensaio divídese en seis capítulos xerais, enumerados: “1. Introduçom”, “2.
Questons gerais e metodológicas”, “3. Construçom do conhecimento”, “4. Anatomia
institucional e rede de relaçons do SLG”, “5. Criterios delimitadores e hierarquizadores”
e “6. Síntese conclusiva”. Péchase o volume coa Bibliografía citada e un Apêndice no que
se recollen táboas, gráficos e siglas empregadas. A introdución contextualiza o volume e
inclúe as principais conclusións tiradas do proxecto POLULIGA (acrónimo de POrtugal
e o mundo LUsófono na LIteratura GAlega (1969-2000), investigación que se toma como
punto de partida. Tamén se engaden neste apartado os campos que se pretenden estudar e
as hipóteses de partida. Con foco na conformación do SLG entre 1974 e 1978, enténdese
este sistema como deficitario, subxugado a unha forte tensión externa que vén dun campo
político en mudanza, debido á: non aceptación unánime da natureza das normas
sistémicas como de lexitimidade da estrutura de poder, contracción dos campos en que
esa norma que se quere sistémica ten presenza; e concorrencia con outro sistema cultural
estábel e fortemente institucionalizado nun período de mudanzas políticas que conducen
da ditadura para a democracia. Así mesmo, tamén se estuda o conxunto das normas coas
que os diferentes grupos pretenden fixar as condicións e os criterios tanto de pertenza
como de xerarquización do sistema; e a posición e a función atribuídas aos materiais
presentes no SLG para analizar a construción voluntaria da tradición. Por outra banda,
ponse o foco no proceso de construción do discurso sobre a propia literatura e realízase
un estudo comparativo entre o SLG e outros sistemas próximos, unha análise que parte
das relacións externas promovidas dende cada espazo do sistema e a función referencial
atribuída por cada grupo aos diferentes sistemas peninsulares en contacto co SLG.
Finalmente, descríbense as características, as funcións e a centralidade das normas
promovidas polos grupos antes estabelecidos para definir o SLG entre 1974 e 1978, así
como as estratexias canonizadoras que se levaron a cabo polos diferentes axentes en
relación á literatura. A fotografía da capa é de Teima. Revista galega de información xeral
(n.º 32, 21-28 de xullo de 1977, D. L.: C-649-1976).
Recensións:
- Alberte Valverde, “Cultura da Transición e literatura”, Grial. Revista Galega de Cultura,
n.º 216, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 96-97.
Saliéntase que se trata dun estudo no que, utilizando a teoría dos polisistemas de Itamar
Even-Zohar, se pretende dar conta da consolidación da literatura galega como sistema, a
partir da súa relación con outras construcións culturais, durante a época da Transición.
Referencias varias:
- Joel Gómez, “Roberto Samartín. ʻO período de 1974 a 1978 explica a cultura galega da
actualidade”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 setembro 2017, p. 27.
Recolle unha entrevista ao autor na que este fala da intención da obra, da metodoloxía de
análise na que integra literatura, cultura e política, do sistema cultural galego e da
institucionalización dos grupos de resistencia galeguista.

Santiago, Antón de, O apropósito coruñés. Unha ollada desde dentro, A Coruña:
Concello da Coruña/ Instituto Municipal Coruña Espectáculos, 2017, 404 pp. (DL: C 2372017). 
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Estudo monográfico de Antón de Santiago (A Coruña, 1944) sobre a existencia e
desenvolvemento na Coruña do xénero teatral Apropósito de Carnaval. Ofrece un
percorrido persoal e histórico por este xénero propiamente coruñés, dende mediados dos
anos cincuenta do século XX cando lembra que o seu avó Antonio Santiago Álvarez
(coñecido como Nito) escribía textos deste xénero, que se representaban despois nos
coruñeses teatros Rosalía e Colón e dos que Constantino Armesto, Luis Caparrós e Juan
Naya gababan “o seu inxenio e a súa bondade” en La Voz de Galicia e El Ideal Gallego,
se ben a segunda etapa de Nito finalizou coa estrea do último apropósito en 1966. Antón
de Santiago estabelece como Idade de Ouro deste xénero os anos vinte e trinta do século
XX, comenta o amparo de Alfonso Molina durante a ditadura franquista, o gueto da rúa
da Torre, a recuperación do xénero en 1983 da man do concelleiro de cultura Gonzalo
Vázquez Pozo por medio dun “concurso de pezas breves ou sketchts” de menos de trinta
minutos e denominado Nito, o seu apropósito de 1984 sobre a perda da capitalidade
galega de Coruña, o apropósito Pirolas a la mar (1985), o nacemento da independente
Compañía de Apropósitos Nito en 1987, entre outros aspectos que vai detallando, ano a
ano, até 2002, aínda que salienta en 1995 o primeiro apropósito radiado, en 1998 e 1999
o I e II Premio de Tradicións Festivas Nito, e as novas en prensa do alcalde Negreira
botándolle a culpa ao autor sobre a falta do apropósito dese ano, da que se defende o autor
explicando que a chamada do Concello para pedirlle o apropósito se produciu “unha
semana antes do domingo do entroido”, polo que “tiven que dicirlle que non era posible.
A lo menos, había que empezar con dous meses de antelación: un para escribir e outro
para ensaiar e producir” (p. 401). Finaliza lamentando no “Epílogo” (pp. 403-404) que
“pola incomprensión de presuntos xestores culturais, rematou o Apropósito de Carnaval
coruñés a súa andaina, xa que, ao non haber outros que o fixeran, deixou de existir da
miña propia man. Ao frear o meu impulso e o dos compoñentes da Compañía, cando
quixeron dacatarse era xa tarde” (p. 403) xa que “eu non estaba disposto a escribir máis
apropósitos” (p. 403), se ben “malia certos agobios xa contados na produción e os ensaios
das pezas, o momento de pura diversión para min era o de escribir, idear situacións e
caracterizacións, escribir os diálogos, facer os chistes” (p. 403). Finaliza reproducindo
unha cita de T. Carlyle: “O humor foi considerado, con xustiza como a máxima perfección
poética”.
Recensións:
- J. A. Martínez Sevilla, “Apropósito se llama Antón”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “La columna”, 28 febreiro 2017, p. 26.
Dá conta da presentación da obra que fala da importancia do entroido de Coruña e o
obxectivo dos “apropósitos” como obras de ton humorístico sobre diferentes temas.
_____, “El incunable... apropósito”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Opinión”, “La columna”, 9 marzo 2017, p. 26.
Dá conta sobre a situación do apropósito na celebración do Entroido de Coruña, como
unha xoia dramático musical, defendido polo escritor Antón de Santiago. Indica que esta
obra fai un percorrido pola historia deste xénero pasando polos seus autores máis
importantes como Paco Vázquez.
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- Fernando Molezún, “El humor de los apropósitos hace historia”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “Actualidad”, 12 maio 2017, p. 9.
Comenta o libro de Antón de Santiago que trata de recoller a historia dos apropósitos
creados na Coruña. Destaca a importancia deste xénero como un teatro de carnaval que
trata de facer rir ao contribuínte.
Referencias varias:
- Alicia Prado, “A los poderes no les gustan los apropósitos. La crítica con humor puede
ser demoledora”, La Opinión, “Ciudad y Cultura”, “A Coruña”, 27 febreiro 2017, p. 6.
Recolle unha entrevista con Antón de Santiago con motivo da presentación desta obra na
que fai un percorrido polos diferentes períodos de creación de apropósitos en Galicia e a
súa repercusión como creacións dun ton cómico.

Villares, Ramón, Identidade e afectos patrios, Vigo: Galaxia, col. Ensaio, 2017, 353 pp.
(ISBN: 978-84-9151-082-6).
Recompilación de dez ensaios de Ramón Villares (Cazás-Xermade, 1951), organizados
en tres partes (“Identidades”, “Invencións e símbolos” e “Afectos patrios”) e precedidos
do limiar “Lavrar a imaxe de Galicia”, no que fai fincapé na importancia de ocuparse do
“estudo da construción de tradicións e dos símbolos, cos que se identifican os membros
dunha comunidade”, ámbito no que cómpre enmarcar os capítulos que conforman o libro,
os cales teñen a súa orixe nunha serie de publicacións que aparecen referidas na p. 20,
aínda que nalgún caso con certos cambios. A liña común dos ensaios é a de “descubrir
aqueles valores, prácticas e símbolos que cohesionan unha comunidade [a galega] e que
lle permiten afrontar o seu futuro”, facendo fincapé nos “relatos ou narrativas” que a
través da historiografía, da literatura ou doutros textos e imaxes contribuíron a conformar
discursos sobre a cultura e a identidade galegas. Na primeira parte figuran os ensaios:
“Trazos históricos dunha «nación-cultura” (pp. 25-92), onde analiza diferentes trazos
comúns dende o punto de vista histórico, xeográfico e cultural que contribuíron a
conformar a identidade de Galicia como “nación-cultura”, aínda que non como “naciónestado”; “As dúas beiras do Miño. Fronteiras políticas e muros simbólicos” (pp. 93-116),
centrado en analizar aspectos histórico-culturais respecto ás relacións entre Portugal e
Galicia despois da súa separación política na Idade Media; e “Pensar Galicia: identidade
e cultura” (pp. 117-138), sobre a importancia do elemento cultural na conformación da
identidade galega, en relación con outros de corte socio-económico ao longo da Historia.
Na segunda parte, céntrase no estudo de símbolos ou referentes histórico-culturais
concretos –especificados en boa medida nos títulos dos diferentes capítulos– que
contribuíron á conformación da identidade galega: “A invención do celtismo” (pp. 141176), “Castelos fronte a castros. A Idade Media na identidade nacional galega” (pp. 177213); “A segunda invención de Santiago” (pp. 215-227); e “Himnos e bandeiras na
España contemporánea. Os símbolos das nacións «galeuzcas»” (pp. 229-257). Na última
parte abórdase a pegada e os afectos cara a figuras ou momentos clave da historia de
Galicia e a súa pegada na cultura e nacionalismo galegos: “Ventura de Diego Xelmírez
na tradición cultural galeguistas” (pp. 261-284), “Pondal, o bardo céltico” (pp. 285-297),
e “Os fusilados de Carral: de «heroes» españois a «mártires» galegos” (p. 299-337).
Finalmente incorpórase unha listaxe de referencias bibliográficas (pp. 339-351).
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Referencias varias:
- Margarito Flowers, “Identidad y patria en el nuevo libro de Ramón Villares”, El Correo
Gallego, “Gente”, 5 decembro 2017, p. 56.
Entre outras cuestións, recolle a presentación desta obra de Ramón Villares que trata de
cuestións de identidade.
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V. 2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Cunqueiro, Álvaro, No obradoiro do fabulador. Artigos en lingua galega, ed. Iago Castro
Buerger e Xosé-Henrique Costas, Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca Álvaro
Cunqueiro, n.º 12, marzo 2017, 400 pp. (ISBN: 978-84-9151-047-5).
Volume recompilatorio da produción xornalística en galego publicada por Álvaro
Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981) no Faro de Vigo dende 1963 até 1971. Os
editores desta obra, Iago Castro e Xosé-Henrique Costas, recoñecidos filólogos vigueses,
presentan a agrupación cun extenso limiar biográfico do mindoniense, centrado
principalmente no seu percorrido xornalístico no Faro de Vigo, período no cal, Cunqueiro
desempeñou as funcións de redactor, subdirector e director. Os artigos están dispostos
cronoloxicamente e tratan temáticas de índole moi variada, dende literatura, arte, historia
até gastronomía, esoterismo ou mitoloxía. Tamén reproduce traducións de poetas
internacionais da talla de Emily Dickinson, William Blake ou Edgar Allan Poe entre
outros.
Recensións:
- Mario Regueira, “Cunqueiro entre dous mundos”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé
da letra”, 1 xuño 2017, p. 6.
Coméntase a obra editada por Iago Castro e Xosé-Henrique construída por unha
recompilación de artigos de Álvaro Cunqueiro publicados no Faro de Vigo dende 1963,
aínda que un segundo tomo consistirá na futura compilación dos artigos do mesmo autor
entre 1972 e 1981. Indícase que as escollas de Cunqueiro propician relacións literarias
entre outras linguas e culturas debido a usar autores referentes coma Proust, Joyce e
Kafka, entre outros. Tamén se apunta que se achega a novos temas como a ciencia ficción
ou a loita social na literatura. Sinálanse algúns erros menores como poden ser os
ortográficos ou a carencia dun rexistro que especifique os artigos que quedaron fóra da
obra, feito que dificulta o achegamento a obra de Cunqueiro que xa de por si ten
complicacións por ser un autor que se moveu entre dous mundos literarios.
- Xurxo Martínez González, “Do oficio do fabulador”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 629, 1 xuño 2017, cuberta.
Indica que se trata dunha obra recompilatoria que abarca a maioría dos artigos de Álvaro
Cunqueiro publicados ao longo da súa traxectoria no diario Faro de Vigo. Apunta que
conta tamén con traducións do articulista galego de autores consagrados coma Höldering
ou Apollinaire aínda que tamén doutros menos coñecidos, pero máis exóticos. Salienta
que esta nova obra, editada por Xosé-Henrique Costas e Iago Castro, acumula a mellor
destreza escrita de Álvaro Cunqueiro e que forma as bases para personaxes de obras
posteriores coma Escola de menciñeiros e contos de Xente de aquí e de acolá.
Referencias varias:
- Santiago Jaureguizar, “Oliver Laxe sente un eco da Idade Media”, Diario de Pontevedra
/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 110, 24 decembro 2017, p. 8.
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Alude á lúa de Lugo que brillaba para Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole cando estudaban
no instituto lucense, como rememora o autor mindoniense nun artigo recompilado en No
obradoiro do fabulador.
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V. 3. MONOGRAFÍAS E LIBROS
TRADUCIDOS OU NOUTRAS LINGUAS

COLECTIVOS

Svoboda, Ángel A., Damned Writers. 23 autores de culto, trad. Maruxa Zaera Landeira,
A Coruña: Bulubú, marzo 2017, 46 pp. (ISBN: 978-84-945494-2-7).
Album monográfico que recolle as luces e sombras de vinte e tres autores que traspasaron
as barreiras espazo-temporais converténdose, segundo o criterio de Ángel A. Svoboda
(Alicante, 1973), en autores de culto. Todos eles teñen algo en común: a xenialidade das
súas obras está creada a partir da infelicidade que marca os seus camiños. Ábrese cun
prólogo do tamén ilustrador, Fernando Mircala que apunta a Damned Writers coma “unha
botica de primeiros auxilios vitais”(p.5) que aínda que non se trata dunha obra de pesor
en contido biográfico, despunta coma “unha intención provocadora ao namoramento
destes anxos lúcidos e as súas obras de molde único”(p. 4) Contén unha estrutura sinxela,
con dúas páxinas dedicadas a cada figura, a primeira na que fala das contribucións
literarias e os sucesos que marcaron a súa vida e a segunda dedicada exclusivamente a
unha ilustración do protagonista coas súas propias creacións e unha das súas citas máis
representativas. Na selección de predominan autores de lingua inglesa, con pequenas
representacións francesas, castelás, alemás e nun dos primeiros espazos da obra, unha
galega, figura fundamental do Rexurdimento da lingua, Rosalía de Castro (Santiago de
Compostela, 1837-Padrón, 1885), que se presenta cun forte matiz feminista.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Autores de culto”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 982/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 982, “letras
Atlánticas”, 14 maio 2017, p. 30.
Reflexiona sobre aqueles autores anticonvencionais, revolucionarios e contracorrente,
considerados autores malditos, para despois indicar que este volume achega perfís de
vinte e tres autores da tradición occidental. Tamén describe a súa estrutura e presentación;
e apunta anécdotas vitais dos escritores seleccionados, entre os que se atopa Rosalía de
Castro. Por último, recomenda a súa lectura que se conforma como unha viaxe por este
“clamor de voces apaixonadas e fascinadoras”.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Seis libros para el Día del Libro”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 23 abril 2017, p. 8.
Recolle seis obras recomendadas para nenos con motivo do Día do Libro, entre os que
salienta Damned Writers, por recomendación da Librería Cascanueces; e Até as princesas
soltas peidos, de Ilan Brenman.
- H. J. Porto, “A ʻbotica de primeiros auxilios vitaisʼ de Ángel Antón Svoboda”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 4 xuño 2017, p. 37.
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Resume a estrutura e o contido deste catálogo de creadores no que prima a lingua inglesa
e no que se acolle a figura de Rosalía de Castro, escritora fundamental do Rexurdimento
galego.
- Diego Ameixeiras, “Malditos escritores malditos”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, “1.280 almas”, 23 xuño 2017, p. 8.
Fala da característica de “malditos” que teñen algúns escritores, como Rosalía de Castro
ou Mary Shelley, tema que será abordado na obra deÁngel Svoboda.
- Killa Cornejo, “Los mejores cómics de Viñetas”, La Opinión, “A Coruña”, “Fiestas de
María Pita’17”, 13 agosto 2017, pp. 8-9.
Salienta o éxito que tivo a obra na feira “Viñetas do Atlántico” na “Rúa da BD” da Coruña.
- María Martínez Guntín,“Libros para todos los gustos y edades”, La Opinión, “A
Coruña”, 6 agosto 2017, p. 8.
Informa da presenza de autores como Manuel Rivas, Elena Gallego, Ledicia Costas ou
Marilar Alexandre na Feira do Libro da Coruña, e da presenza do libro Danmed Writters.
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V. 4. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Alcalá, Xavier, “Jorge Velasco”, Tempos Novos, n.º 241, ProTexta, “todo é peixe”, xuño
2017, pp. 52-55.
No contexto dunha entrevista ao científico Jorge Velasco, alúdese á súa participación na
revista do seu colexio e ás contribucións feitas por Ramón Otero Pedrayo, Xesús Alonso
Montero e Manuel María. Tamén se cita a obra de Alfonso D. R. Castelao Sempre en
Galiza, as vivencias do entrevistado co escritor Álvaro Cunqueiro e a outros escritores
como José María Pérez ou Vicente Risco e a obra Voltar de Xavier Alcalá.

Alonso Alonso, María, “Poesía galega actual para o público anglófono”, Grial. Revista
Galega de Cultura, n.º 214, abril, maio, xuño, 2017, pp. 78-79.
Recensiónase a antoloxía bilingüe de poesía galega contemporánea Six Galician Poets
(Arc Publication, 2016) editado por Manuela Palacios na que se inclúen textos de Xosé
María Álvarez Cáccamo, Chus Pato, Yolanda Castaño, María do Cebreiro, Estevo Creus
e Daniel Salgado. Desta antoloxía de poemas traducida polo poeta irlandés Keith Payne
destácase a importancia de reunir nun mesmo volume a diferentes voces do panorama
poético contemporáneo de Galicia así como a utilidade de ofrecer obras deste tipo a un
público xeral anglófono onde a achega aos textos semella sinxela. Saliéntase o uso
docente que se lle pode dar coa fin de promover a cultura e literatura galegas fóra das
nosas fronteiras e a importancia de dar a coñecer o traballo da nosa terra.
Alonso Montero, Xesús, “Limiar”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, p.
5.
Preséntase o novo número do Boletín da Real Academia Galega e os seus contidos. No
tocante á literatura galega, sublíñase que a revista contén varios estudos sobre a produción
literaria e a obra de Manuel María co gallo da súa homenaxe no Día das Letras Galegas
2016.
________, “Isaac e a memoria histórica: Ediciós do Castro”, Galegos, n.º 23, 2017, pp.
89-93.
Acóllese unha breve mirada á historia da editora Ediciós do Castro impulsada por Isaac
Díaz Pardo e Luís Seoane. Explícase que, fronte á precariedade na que se atopaba o libro
galego en 1963, ano no que se funda a editora, Díaz Pardo e Seoane aventúranse a
publicar, primeiro obras propias como Retratos desquello, Homaxe a un paxaro ou Oito
testas e dez paisaxes, de Seoane, e despois publicacións adscritas ao Laboratorio
Xeolóxico de Laxe. Coméntase que tamén se publicaron obras de Lorenzo Varela,
Eugenio Fernández Granell, Carlos Fernández Santander, Carmen Muñoz Manzano ou as
obras completas de Rafael Dieste. Saliéntase o valor documental de Ediciós do Castro, na
que se recollían edicións facsimilares de revistas da República, da Guerra Civil e do
Exilio, recollidas por Díaz Pardo, e a redescuberta de Memorias dun neno labrego, de
Xosé Neira Vilas, que supuxeron as reimpresións que Díaz Pardo fixo desta narración.
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Reflíctese a importancia de Díaz Pardo como editor e o labor que as súas edicións
permitiron facer no eido da literatura e a cultura galegas.

________, “Da vida e da obra dun descoñecido e sorprendente intelectual galego. Alfredo
de la Iglesia (1861-1933), autor da primeira “Historia da literatura galega” ad usum
scholarum (1920)”, Grial. Revista Galega de Cultura , n.º 216, “O espello das letras”,
outubro, novembro e decembro 2017, pp. 98-103.
Achégase un estudo arredor da figura de Alfredo de la Iglesia, catedrático de lingua e
literatura españolas, como autor do primeiro manual de historia da literatura galega para
o ensino titulado Resumen de Historia de la literatura gallega. Afóndase na biografía e
na súa traxectoria académica, mencionando tamén a súa relación con escritores da
literatura galega como Xosé Filgueira Valverde. Anúnciase a próxima publicación do
facsímile sobre literatura galega de Alfredo de la Iglesia a cargo da Real Academia Galega
complementado con apuntamentos dos seus alumnos.

Álvarez Cácamo, Xosé María, “Unha lección maxistral”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 91-92.
Recensiónase o poemario Luz extinta (Espiral Maior, 2015), de Xavier Rodríguez
Baixeras, salientando a sinxeleza e o simbolismo da escrita. Faise referencia á cantidade
e inesperado uso da adxectivación, así como á musicalidade e ritmo da obra. Resáltase o
uso do poema en prosa, con dominio de versos de sete sílabas con proliferación de
substantivos. Alúdese ás obras Fentos no mar, Nadador, Eclipse e O pan da tarde e, por
último, incídese na mestría na escrita deste autor.

_______, “Paixón solidaria e excelencia técnica”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º
215, xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 96-97.
Recensiónase o poemario A palabra compartida. Retratos e homenaxes (1963-2003)
(Espiral Maior, 2016), de Arcadio López-Casanova. Exprésase o valor dunha obra
colectiva e conxunta en poesía e saliéntase o bo traballo de edición que recupera poemas
de poemarios anteriores e un importante conxunto de poemas inéditos. Destácase o uso
dunha poética de voz potente.

Angueira, Anxo, “Desde dentro da lingua”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta, “crítica”,
marzo 2017, pp. 76-77.
Na recensión da novela Crónica Córnica (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Francisco
Coimbra, destácase que se sitúa en Cornualle e que está fundamentada na substitución da
lingua inglesa pola córnica. Apúntase que o desenvolvemento está baseado na
multiplicidade de voces narrativas e que constitúe unha reflexión sobre as linguas
minorizadas e a súa relación respecto ás diferentes clases sociais. Destácase, a nivel
estilístico, o emprego da ironía e que o texto constitúe unha defensa da pluralidade
lingüística.
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______, “Retorno á reprise”, Tempos Novos, n.º 241, ProTexta, “cultura”, xuño 2017, pp.
88-89.
Coméntase que a novela Non hai outro camiño (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de
Isaac Xubín, ofrece unha ollada histórica que a vincula con Memorias de Tains e A noite
da aurora, de Gonzalo R. Mourullo e con Cara a Times Square, de Camilo Gonsar.
Apúntase que transcorre no escenario inventado de Staro Selo e que constitúe, a nivel
argumental, unha ficción de corte ideolóxica, non realista, baseada na Guerra Civil.
Destácanse os temas do amor, o conflito e o mutismo, ligando este último á obra de
Rosalía de Castro. A nivel estilístico, destácase a sinxeleza, pero tamén a riqueza dos
nomes, que lembra a produción de autores coma o padre Sarmiento, Mourullo ou con
obras coma A esmorga, de Eduardo Blanco Amor ou Bretaña, Esmeraldina, de Xosé Luís
Méndez Ferrín. Sublíñanse as concomitancias con Arrabaldo do norte, xa que amabs as
dúas xiran arredor da procura da identidade; e con Elipsis e outras sombras e O porco de
pé, de Vicente Risco no tratamento do réxime totalitario que se presenta. Incídese en que
a novela pivota sobre a oposición entre identidade e alienación e que se basea na
prefixación ideolóxica e de lugar para achegar unha visión sobre o vieiro da sociedade
galega.

_______, “Renaissance, Risorgimento, Renaixença, Rexurdimento”, A Trabe de Ouro.
Publicación galega de pensamento crítico, n.º 106, setembro/novembro/decembro 2017,
pp. 65-90.
A partires de referencias a previos artigos publicados na revista, ofrécese unha revisión
historiográfica dos límites de períodos determinados da historia. Exponse a necesidade
de repensar a historiografía galega do século XIX e as conexións do Rexurdimento galego
en relación co concepto de “Renacemento” en Europa. Explícase como nace o concepto
de “Renacemento”, con posterioridade á época histórica, é dicir, como se elaborou no
século XIX nos libros de historia o concepto e bases do que hoxe en día se coñece como
Renacemento. Arguméntase a maneira na que tanto o Rexurdimento galego coma outros
movementos do século XIX como o Risorgimento italiano ou a Renaixença catalá se
crean a partir de conceptos tomados do Renacemento (séculos XV e XVI) debido ao
interese intelectual do 1800 de historiografar períodos de historia e cultura. Da mesma
maneira, cóntase que probabelmente Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez,
Eduardo Pondal e outros autores da época nunca chegaron a definirse a si mesmos como
parte do Rexurdimento ou escoitaron tal termo, que foi acuñado con posterioridade.

Arias Chachero, Patricia, “Pelegrinaxes de Otero Pedrayo. Unha homenaxe ao territorio
e ás xentes que o poboan”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 215, xullo, agosto,
setembro, 2017, pp. 10-11.
Reflexiona sobre o territorio e os pobos co gallo da publicación, da man da Fundación
Otero Pedrayo e a Editorial Galaxia, da crónica de viaxe Pelegrinaxes I realizada por
Ramón Otero Pedrayo dende Ourense a Santo André de Teixido en 1927 acompañado por
Vicente Risco e Xosé Ramón Fernández-Oxea (Ben-Cho-Shey). Indica que presenta
diferentes conexións con outras artes como o cinema en relación á temática tratada.
Salienta o carácter de guía de viaxe e tamén o transfondo antropolóxico.
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Baamonde, Antón, “Outubro, Santiago, 1977”, Tempos Novos, n.º 246, ProTexta, “o café
na trincheira” “en foco”, novembro 2017, pp. 36-37.
No contexto dunha análise dos cambios sociais que trouxo consigo a Revolución de
Outubro de 1977 apúntase, en relación á literatura galega, que un dos poetas coñecidos
da época era Xosé Luís Méndez Ferrín coa súa obra Con pólvora e magnolias.

Barreiro, Anxo, “Manuel Leiras Pulpeiro (1854-1912). O poeta e o cidadán ao cabo dun
século. Coordinación de Xe Freyre e Abel Vigo García, edita Servizo de Publicacións da
Deputación de Lugo, 2014, 258 páxinas”, LVCENSIA. Miscelánea de cultura e
investigación, nº 54, “LIBROS”, 2017, pp. 212-214.
Breve recensión desta monografía publicada polo Concello de Mondoñedo en
colaboración coa Deputación de Lugo co gallo do centenario do pasamento do escritor
Manuel Leiras Pulpeiro. Explícase que recolle as intervencións da xornada organizada
polo concello sobre a figura do autor, na que participan críticos como Ramón Reimunde
Noreña, Xosé Ramón Veiga, Armando Requeixo, María Camiño Noia Campos, Xosé
Manuel González Reboredo, Antonio Reigosa Carreiras, Andrés García Doural, Antón X.
Meilán García, Alicia Tella-Villamarín Ferreiro, Xe Freyre e María Isabel Morán
Cabanas. Fálase da relación de Leiras Pulpeiro con outros escritores coetáneos como
Antonio Noriega Varela, Eduardo Lence, Álvaro Cunqueiro ou Xosé Díaz Jácome.

Bernárdez, Carlos L., “A arte sometida á liberdade. Lorenzo Varela e as artes plásticas
na revista Correo Literario (1943-1945)”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 216,
“Fotografía e artes visuais”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 151-155.
Ofrécese unha achega aos estudos sobre artes plásticas levados a cabo por Xesús Lorenzo
Varela. No tocante á literatura galega, menciónase a súa obra Lonxe e as composicións
“María Pita” e “Catro poemas pra catro grabados”.

Bernárdez Vilar, Xoan, “A sorprendente espada de Mathilda Jones”, Encrucillada,
Revista Galega de Pensamento Cristián, n.º 205, novembro-decembro 2017, pp. 77-89.
Despois de falar sobre a figura de Mathilda Jones, faise un recorrido polos eventos das
letras máis importantes dende outubro até decembro, salientando a instalación no Museo
do Mar de Vigo do Pergamiño Vindel o 29 de setembro; a selección do XXII Premio San
Clemente de Novela en lingua galega de Todo canto fomos, de Xosé Monteagudo o 8 de
novembro; a participación de Xosé Luís Méndez Ferrín no Foro Poetas Di(n)versos o 20
de novembro e o nomeamento de Marina Mayoral Díaz como académica de honra na Real
Academia Galega o 2 de decembro.

Boullosa, Luís, “Obradoiro, patria e outras preguntas sen resposta”, Tempos Novos, n.º
239, ProTexta, “cultura” “entrevista”, abril 2017, pp. 83-87.
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No contexto dunha análise sobre un documental que se refire á traxectoria vital e artística
do escultor Francisco Leiro, menciónase a Ramón Cabanillas como escritor procedente
de Cambados.

Cabana, Darío Xohán, “De Muiñeiro de Brétemas a Advento: a progresión fulgurante”,
Boletín da Real Academia Galega, 377, 2017, pp. 9-28.
Ofrécese unha análise temática e estilística de tres obras poéticas de Manuel María
atendendo á influencia da súa traxectoria vital e da obra doutros autores: Muiñeiro de
Brétemas, Morrendo a cada intre e Advento. Divídese a obra lírica de Manuel María en
dúas etapas: a primeira até a publicación de Advento e a segunda até a aparición de Terra
Chá en 1955. Achégase un percorrido polas lecturas de Manuel María, salientando, entre
outras, as obras Cantares gallegos de Rosalía de Castro, a antoloxía Literatura gallega
de Eugenio Carré Aldao e a Antología de la lírica gallega de Álvaro das Casas. Dáse
conta do tratamento da paisaxe e do pouso imaxinista, existencialista e surrealista das
obras de Manuel María, destacando a influencia dos escritores galegos Luís Amado
Carballo, Fermín Bouza-Brey, Manuel Antonio, Aquilino Iglesia Alvariño coas súas obras
Cómaros verdes, Dona do corpo delgado e Corazón ao vento; Manuel Cuña Novás con
Fabulario novo; e Álvaro Cunqueiro con Herba aquí e acolá. Destácase a pegada
existencialista de Muiñeiro de Brétemas como obra iniciadora da Escola da Tebra e o
predominio do verso libre na mesma fronte á tendencia ao verso longo en Advento.
_______, “Manuel María, o poeta”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp.
301-307.
Achégase un percorrido pola traxectoria poética de Manuel María distinguindo catro
etapas na súa produción lírica. Infórmase que Muiñeiro de brétemas, Morrendo a cada
intre e Advento pertencen á primeira etapa e destácase que co primeiro poemario comeza
a Escola da Tebra. Ademais sublíñanse, entre outros aspectos, a pegada existencialista e
realista de Morrendo a cada intre fronte ao predominio da angustia en Advento. Dáse de
conta que os poemarios da segunda etapa son Mar Maior, Remol e Terra Chá e apúntase
que Terra Chá foi editada dúas veces con diferentes composicións. Advírtese que a
terceira etapa está conformada polos poemarios Documentos personaes, Proba
documental, Odas nun tempo de paz e de ledicia, Cantos rodados pra alleados e
colonizados, Versos pra cantar en feiras e romaxes, Versos pra un país de minifundios,
Informe pra axudar a alcender unha cerilla, Aldraxe contra a xistra, O libro das baladas,
Poemas ó Outono, Os soños na gaiola, As rúas do vento ceibe e Cancións do lusco ó
fusco. Faise fincapé na tendencia ao realismo e á crítica social dos poemarios anteriores
fronte á inclinación ao surrealismo de Aldraxe contra a xistra e Catavento de neutrós
domesticados que tamén se inclúen na mesma xeira. Menciónase que na cuarta etapa
predomina o intimismo e que está constituída por Poemas da labarada estremecida, Os
lonxes do solpor, As lúcidas lúas do Outono e Compendio de orballos e incertezas. Por
último, sublíñase a relevancia dos temas do amor, a morte e a transcendencia na totalidade
da súa produción lírica.

Caseiro, Delfín, “O valor da intimidade”, Tempos Novos, n.º 242, ProTexta, “cultura”,
xullo 2017, p. 86.
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Coméntase a novela O inspector e máis eu (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Ignacio
Vidal Portabales, aludindo á súa trama e destacando que xira arredor da fotografía, do
romance e do suspense da novela de detectives. Apúntase que constitúe a revisión crítica
e sarcástica dunha sociedade en decadencia e que a novela se sustenta no recurso da
introspección para a exploración dos afectos e do comportamento humano. Destácase o
recurso ao humor e á linguaxe coloquial, o emprego da hipérbole, do equívoco, da
polisemia e das apelacións ao lector. Faise referencia a que o autor foi galardoado con
Premio Blanco Amor en 2012.

Carrera Hortas, Pedro, “Blues cara o pasado”, Tempos Novos, n.º 243, ProTexta,
“cultura”, agosto 2017, p. 69.
Recensiónase a novela Blues para Moraima (Editorial Galaxia, 2016), de Miguel Anxo
Fernández, referíndose á traxectoria profesional e literaria deste “autor de novela negra”,
aludindo á súa serie arredor do detective Frank Soutelo e en concreto á última entrega Un
dente sen cadáver (2016). Saliéntase que a novela merecera o Premio Blanco Amor 2016
e que combina elementos estruturais do thriller e da novela negra. Proporciónase un
resumo do contido, destacando que trata sobre un crime acaecido en Galicia nos anos
noventa e que o cinema desempeña un papel fundamental no argumento. Incídese na
ollada social, crítica e histórica que achega a novela, salientando o estilo sinxelo. Por
último, critícanse as faltas de verosimilitude no comportamento de personaxes así como
a súa caracterización maniquea, ademais da falta de fondura da crítica social.

Cid, Alba, “‘Nin Ith, nin Exeria foron tan lonxe’: as formas actuais do compromiso”,
Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e
marzo 2017, pp. 90-91.
Salienta en Exhumación (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Marcos Abalde Covelo, o
valor dos paratextos, engarzados co resto da composición. Destaca que a temática da obra
é de índole política, pero tamén toca o lado social. Dende unha perspectiva formal, incide
no valor da obra e na minuciosidade do traballo. Fai referencia a Manuel Lueiro Rey,
Carme Carreiro, Luís Cochón, Mercedes Queixas, Armando Requeixo, Chus Pato, María
do Cebreiro Rábade, Alberto Lema, Mario Regueiro e Daniel Salgado. Por último, propón
unha reflexión sobre a pertenza deste autor a un grupo xeracional que María do Cebreiro
denomina “Xeración Perdida”.
______, “Xohana Torres (1931-2017)”, Tempos Novos, n.º 245, ProTexta, “cultura”,
outubro 2017, pp. 86-87.
Achégase unha análise sobre a relevancia literaria da obra de Xohana Torres, referíndose
á poeta Olga Novo e á súa perspectiva con respecto ao poema “Penélope”. Reflexiónase
sobre a importancia e innovación que esta composición implica, ao supoñer unha relectura
da obra de Homero dende a perspectiva da muller. Saliéntanse as influencias na súa obra
de Manuel Antonio, entre outros autores. Apúntase a pegada da obra na produción doutros
escritores como Álvaro Cunqueiro, Chus Pato, Marta Dacosta, Antía Otero, Begoña
Caamaño, Mario Regueira, Olalla Cociña e María do Cebreiro. Faise referencia ás
homenaxes xurdidas a raíz do pasamento da poeta e achégase unha lembranza da súa
participación na primeira homenaxe do Día das Letras Galegas con Salvador García
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Bodaño, Carlos Casares e Arcadio López-Casanova. Relaciónase Longa noite de pedra
con Tempo de Ría a raíz do imaxinario político que achegan e vincúlase a produción da
autora, por unha banda, con Os fillos da fame, de Ismael Ramos a partir dunha das
personaxes creadas e, por outra, relaciónase a pegada visual, contida e reflexiva das
composicións da escritora con Memorial e danza, de Fran Cortegoso.

C. L. G., “Descrición da República Irmandiña”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta,
“crítica”, marzo 2017, pp. 75-76.
Ofrécese unha recensión da novela Nordeste (Editorial Galaxia, 2016), de Daniel Asorey,
indicando que foi galardoada co Premio Repsol de Narrativa Breve 2016. Apúntase que
presenta a historia de tres mulleres en dous escenarios, o Brasil de 1930 e o Santiago de
Compostela do século XVII; e que se trata dunha historia alternativa baseada na
independencia e constitución da república de Galicia a raíz das revoltas irmandiñas.
Saliéntase a pegada histórica que aborda o paso do medievo á modernidade nos eidos
económico e relixioso e tamén en relación á conquista de América. Tamén se destaca o
papel das mulleres na obra e a súa loita a prol da liberdade e da igualdade social. Por
último, faise unha crítica á utilización de personaxes prototípicas, ao desenvolvemento
descritivo e á preeminencia da ollada histórica e sociolóxica sobre a creativa.

C. M. D., “Imaxes dunha época”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta, “crítica”, febreiro
2017, p. 72.
A propósito da revisión crítica da exposición “Rostros” de Carlos Maside, alúdese á
inclusión na mesma de figuras sobresaíntes da literatura galega coma Alfonso D. R.
Castelao, Isaac Díaz Pardo, Luis Seoane, Uxía Novoneyra e Rosalía de Castro. Tamén se
alude a Retrincos, de Castelao.

Coca, Juan R., “A paisaxe condiciona o que somos”, Tempos Novos, n.º 241, ProTexta,
“argumenta”, xuño 2017, pp. 65-66.
No contexto dun estudo sobre epixenética, alúdese a Alfonso Rodríguez Castelao,
Ricardo Carvalho Calero, Ánxel Fole, Ramón Piñeiro e Ramón Otero Pedrayo e á súa
consideración da paisaxe como condicionante identitaria.

Cociña, Olalla, “Chus Pato: ‘As mulleres escribimos desde abaixo, desde o lodo”,
LUZES, n.º 50, novembro 2017, pp. 49-53.
Reprodúcese unha entrevista á escritora galega Chus Pato na que fala da autoedición do
poemario Urania en 1991, da posíbel entrada na Real Academia Galega, así como da
traxectoria literaria xeral da autora a través de Nínive ou Carne de Leviatán e tamén outros
actos poéticos e académicos como performances ou recitais en certos sectores sociais
como a Poetry Room de Harvard xunto a Erín Moure.
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Cordal, Xabier, “Non hai outro camiño de Isaac Xubín”, A Trabe de Ouro. Publicación
galega de pensamento crítico, n.º 106, setembro/novembro/decembro 2017, pp. 145-148.
Ofrécese unha recensión da novela Non hai outro camiño (Edicións Xerais de Galicia,
2016), de Isaac Xubín, na que se comenta que é a primeira achega do poeta ao xénero
narrativo. Saliéntase o urbanismo da novela, os valores que transmite a través deste e que
foi Premio da Crítica debido á innovación da Nova Narrativa e á contemporaneidade da
ficción.
Dacosta Alonso, Marta, “Fixando a emoción”, Boletín da Real Academia Galega, n.º
377, 2017, pp. 29-49.
Analízanse os obxectivos da creación literaria de Manuel María, salientando o papel
fundamental das emocións para a construción e a transmisión da súa imaxe da terra, da
paisaxe, da sociedade e da fala galegas. Reflexiónase sobre o pouso de crítica e
compromiso con respecto á sociedade galega na súa obra, aludindo ás composicións
“Autopoética”, ao poema “Carta ós nenos que pode servir de prólogo a este libro” d’As
rúas do vento ceibe , así como ás obras Documentos persoais e Versos para un país de
minifundios. Analízase a relevancia da palabra na lírica de Manuel María, ofrecendo un
estudo do pouso épico, histórico e ideolóxico do poema Saturno. Dáse conta da defensa
do idioma que leva a cabo Manuel María en diversas composicións incluídas nas obras
Os soños na gaiola, Mar maior, As rúas do vento ceibe, Versos para un país de
minifundios, Cancións do lusco ó fusco, Brétemas do muiñeiro ou Camiños de luz e
sombra. Estúdase a denuncia da opresión da sociedade galega que Manuel María realizou
en composicións dos seus poemarios Versos para un país de minifundios, Os soños na
gaiola, Terra Cha Versos para cantar en feiras e romaxes, Canciós do lusco ao fusco e
Remol.
Dasilva, Xosé Manuel, “Camilo J. Cela trasvasado ao galego”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 88-89.
Ofrécese unha perspectiva das dificultades que entrañou a primeira publicación da
tradución da novela A Familia de Pascual Duarte (Xunta de Galicia-Editorial Galaxia,
1962), de Camilo Xosé Cela, realizada por Vicente Risco e prologada por Ramón Otero
Pedrayo. Resáltase a importancia da reedición facsimilar desta obra na historia da
tradución, pois xa estaba traducida en 1955, mais todas as editoriais rexeitaron publicala,
probabelmente por tratarse dunha tradución do castelán dun autor coetáneo. Indícase que
a publicación foi posíbel grazas a que Francisco Fernández del Riego conseguiu que os
seguidores de Cela se subscribisen e custeasen a edición e alúdese á novela O porco de
pé.
______,“70 anos de Cómaros verdes, libro inaugural”, Grial. Revista Galega de Cultura,
n.º 216, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 104-103.
Co gallo do septuaxésimo aniversario da súa publicación, achégase unha análise do
proceso de publicación e recepción de Cómaros verdes (1947), de Aquilino Iglesia
Alvariño. Saliéntase que se trata do primeiro libro en galego de transcendencia publicado
tras o remate da Guerra Civil e por este feito vincúlase con Cantares gallegos, de Rosalía
de Castro. Faise un percorrido pola traxectoria vital e biográfica do autor no tocante á súa
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relación con Vilagarcía de Arousa. A propósito desta vila, inclúese a composición “Quero
contar un por un meus amigos” e alúdese á publicación neste lugar doutros versos do
autor e de Xosé María Díaz Castro, en concreto, Nascida d’un sono. Tríptico â groria da
betanceira, recoñecido co premio de poesía galega dos Xogos Frorais de Betanzos en
1946. Faise referencia á saída ao prelo da obra Nenia. Finamento e natal de dous poetas
namorados de Iglesia Alvariño e infórmase da súa posterior incorporación a Cómaros
verdes. Afóndanse nos avatares da edición deste poemario e nos problemas que levou
consigo a saída do prelo. En relación a este último proceso, alúdese a que o poema
“Louvores ó señor Sant-Yago”, de Fermín Bouza-Brey, foi galardoado co premio nos
Xogos Florais de Santiago de Compostela en 1945 e á aparición, en diversas revistas, de
composicións en galego de Rosalía de Castro, Alberto Camino, Marcial Valladares, Antón
Noriega Varela, Pura Vázquez, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Ramón
Cabanillas, Xosé Díaz Jácome e Fermín Bouza-Brey, entre outros. Tamén se alude á
publicación dos Seis poemas galegos, de Federico García Lorca e do poema “Os camiños
do outono”, de Iglesia Alvariño. Anótase que, antes da saída do prelo de Cómaros verdes,
apareceron as seguintes obras: Fala das musas e outros poemas (1936), de Daniel Pernas,
cun limiar de Álvaro Cunqueiro; O amor, o mar, o vento e outros gozos (1938), de Ánxel
Sevillano; Non chores, Sabeliña (1943), de Xosé Trapero Pardo; Brétemas mariñas
(1946), de Celestino Luis Crespo; Soaces dun abade (1946), de Mariano Piñeiro Groba e
o poemario Terra liñar (1947), de Ánxel Sevillano. Apúntase a preeminencia de Cómaros
verdes sobre as obras anteriores e achéganse as críticas sobre a obra doutros escritores
como Francisco Fernández del Riego, Álvaro Cunqueiro, xosé Landeira Yrago, Ramón
Otero Pedrayo, Vicente Risco ou Borobó, quen o pon en relación con De catro a catro.
Tamén se alude á vinculación do libro con Follas novas ou coa obra anterior de Iglesia
Alvariño Corazón ao vento. Relaciónase a propósito de Cómaros verdes a figura do autor
con Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Eduardo Pondal e Ramón Cabanillas.
Por último, sublíñase a relevancia da obra para a saída do prelo de novas pezas da
literatura galega, como recoñeceu Celso Emilio Ferreiro.

Delgado Corral, Concepción, “A Festa da Lingua e a arte de dicir de Salvador Cabeza
de León”, Anuario Brigantino, n.º 40, 2017, “Arte, Literatura, Antropoloxía...”, pp. 499508.
Encomeza deténdose nos Xogos Florais, organizados pola Liga de Amigos de Santiago
no ano 1924, nos que os traballos presentados debían estar escritos en lingua galega, e a
seguir céntrase no labor desenvolvido por Salvador Cabeza de León en varios Xogos
Florais celebrados en Galicia.

Díaz-Fierros Viqueira, Francisco. “A recuperación do Seminario de Estudos Galegos”,
Galegos, n.º 23, 2017, pp. 84-88.
Co gallo do corenta aniversario dende que Manuel Díaz e Díaz convocara unha xuntanza
no Instituto de Estudos de Desenvolvemento de Galicia (IEDG) á que asistiron Xosé
Filgueira, Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego, Domingo García Sabadell,
Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo, Suárez-Llanos, Ramón Piñeiro, Xosé Luís Franco Grande
e Carlos Casares, fálase de como nace a idea, por parte de Díaz Pardo da recuperación do
Seminario de Estudos Galegos. Cóntase que Díaz Pardo seguiu adiante coa idea co apoio
de Piñeiro e editou o Caderno N.º 5 do Laboratorio de Formas de Galicia dedicado a
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Testemuñas e perspectivas en Homenaxe ao Seminario de Estudios Galegos, no que
participaron nove representantes do antigo Seminario. Indícase que non será até o ano
1979 no que o Ministerio de Interior os legalice definitivamente baixo o nome de
Seminario de Estudos Galegos. Explícase que, fronte a outras áreas de traballo como a de
Xeoloxía, Ciencias Mariñas ou Ciencias Agrarias, as Artes non chegaron a ter moito
desenvolvemento no Seminario de Estudos Galegos e outras como as de Historia,
Xeografía, Antropoloxía ou Lingüística, presentes no organigrama inicial, non se
chegaron a constituír posto que outras institucións xa se encargaban deses ámbitos.

Doval, Luisa, “GÔMEZ, Joel R., Ernesto Guerra da Cal, do exílio a galego universal,
Editora Através, 1ª ediçao, Santiago de Compostela, 2015, 392 páxinas”, LVCENSIA.
Miscelánea de cultura e investigación, n.º 54, “LIBROS”, 2017, p. 216.
Breve recensión da monografía Ernesto Guerra da Cal, do exilio a galego universal
(Através Editora, 2015) co gallo do vixésimo aniversario da morte deste autor. Exponse
a estrutura cronolóxica e coméntase brevemente a relación e influencia entre Da Cal e
Federico García Lorca. Saliéntase o carácter informativo da publicación e o labor de
investigación que hai detrás.

Doval García, Isabel, “Certame de contos e relatos curtos Trapero Pardo, Anos 20142015, Concello de Lugo, Área de Educación, 2016, 115 páxinas.”, LVCENSIA.
Miscelánea de cultura e investigación, n.º 55, “LIBROS”, 2017, pp. 214-215.
Recensiónase esta antoloxía narrativa que contén os contos gañadores das XX e XXI
edicións do Certame de contos e relatos curtos Trapero Pardo do Concello de Lugo nas
dúas categorías (de 12 a 14 anos e de 15 a 18 anos) dos anos 2014 e 2015. Saliéntase
como o seu obxectivo o de contribuír e fomentar a creatividade literaria e da lectura e
escritura en lingua galega.

Estévez, Xosé, “Manuel María e Euskal Herria”, Boletín da Real Academia Galega, n.º
377, 2017, pp. 179-209.
No contexto dun estudo que explora a vinculación de Manuel María co panorama cultural
e ideolóxico de Euskal Herria e con diversos escritores relacionados co País Vasco,
alúdese a outros escritores galegos e ás obras de Manuel María Poemas para dicirlle a
dúas lagoas, Saturno, O Camiño é unha nostalxia, Aventuras e desventuras dunha espiña
de toxo chamada Berenguela, Auto do Maio esmaiolado, A tribo ten catro ríos,
Documentos personaes e Canciós do lusco ó fusco. Tamén se fai referencia ás seguintes
composicións do escritor sobre a emigración: “Carta aos emigrados”, de Mar Maior; “A
emigración”, de Versos para cantar en feiras e romaxes; “Mensaxe aos emigrantes
galegos”, “Laio dun emigrante” e “Noticias”, de Remol; “Oda aos emigrantes”, de Odes
nun tempo de paz e alegría; “Panxoliña da emigración”; “A emigración” d’As rúas do
vento ceibe e “Emigrantes” d’A luz resucitada. Ademais menciónanse os estudos de
Manuel María sobre a temática da emigración na poesía galega. Por outra parte, dáse
conta das traducións ao éuscaro das obras Nós de Alfonso D. R. Castelao; Divino sainete,
de Manuel Curros Enríquez; Seis poemas galegos, de Federico García Lorca; Catecismo
do labrego, de Valentín Lamas Carvajal; e Pranto matricial, de Valentín Paz-Andrade.
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Por último, alúdese a Poemas da lenta nudez, de Miguel Anxo Fernán Vello; Galou Z 28,
de Lois Diéguez; Onde o vento leva un soño de carpazas, de Xosé Andrés López; e O
fume das cinsas e Inventario esquecido da existencia, de Antonio Vázquez Tierra.

Fernández Martínez, Antía, “Nacionalismo, saudade, mito e historia en Fernando
Pessoa e Luís Seoane”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 20, 2017, 41-52.
Preséntase unha comparativa de dúas vidas literarias tan aparentemente distantes entre si
como poden ser as de Fernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935) e Luís Seoane (Bos Aires,
1910-A Coruña, 1979). Fálase de como conflúen na visión crítica sobre a historia nacional
(tanto portuguesa coma galega) e o proceso de desmitificación da saudade. Analízanse
como estes elementos (historia, mito, saudade) se relacionan entre si na obra de ambos
os dous autores e, á súa vez, dialogan cos nacionalismos do seu tempo e coa historia dos
seus países.

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, “Andando a terra’ ou a construción dun espazo
simbólico”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 99-112.
No contexto dun estudo sobre os fundamentos ideolóxicos dos artigos publicados por
Manuel María no xornal A Nosa Terra, alúdese á obra Versos do lume e o vagalume e
inclúese a composición “Aínda teño a esperanza de poder”. Tamén se cita a relación de
numerosas figuras da literatura galega coa produción xornalística do escritor, dende
autores das cantigas medievais como Xohán de Requeixo, Fernando Esquío, Fernán
Velho, D. Denís e Pero Meogo, até autores dos últimos séculos como Francisco Añón,
Eduardo Pondal, Rosalía de Castro, Aquilino Iglesia Alvariño, Florentino López
Cuevillas, Luís Pimentel, Antón Avilés de Taramancos, Fiz Vergara Vilariño, Álvaro
Cunqueiro, Vicente Risco, Alfonso D. R. Castelao, Ramón Cabanillas, Manuel Antonio,
Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, Ricardo Carvalho Calero, Isaac Díaz Pardo, Celso
Emilio Ferreiro, Manuel Cuña Novás, Luz Pozo Garza, Darío Xohán Cabana e Margarita
Ledo.

Fernández Rial, Rosalía, “Travesía até Mar Maior. Contexto literario e biográfico do
primeiro Manuel María”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 61-69.
A partir dunha achega á biografía de Manuel María nos anos 50 e 60, ofrécese unha
revisión das influencias literarias que presentan as obras Muiñeiro de brétemas (1950),
Morrendo a cada intre (1952), Advento (1954), Terra Chá (1954), Documentos persoais
(1958), Libro de pregos (1962) e Mar Maior (1963). Infórmase que as obras estudadas
poden dividirse en dúas etapas: na primeira, que se define pola temática existencialista,
surrealista e a presenza do suxeito lírico, dáse conta de que está integrada polas obras
Muiñeiro de brétemas, Morrendo a cada intre e Advento. Destácanse os vínculos destes
libros coa produción de Rosalía de Castro, Manuel Antonio, Luís Pimentel, Ánxel Fole e
Ánxel Johán. No tocante á segunda etapa, sublíñase o carácter intimista dos poemarios
Terra Chá (1954), Documentos persoais (1958), Libro de pregos (1962) e Mar Maior
(1963) e menciónase a vinculación delas coa novela Arredor de si de Ramón Otero
Pedrayo e a cantiga de Mendiño.

513

Fernández Santamarina, María Teresa, “MOSQUERA, Pablo; RIVAS, Paco; REGAL,
Otero: A Maruxaina e Outras Sereas. Servizo de Publicación da Deputación de Lugo,
2016, 55 páxinas e 23 ilustracións”, LVCENSIA. Miscelánea de cultura e investigación,
n.º 55, “LIBROS”, 2017, pp. 213-214.
Explícase a estrutura xeral d’A Maruxaina e Outras Sereas (Servizo de Publicacións da
Deputación de Lugo, 2016), introducindo primeiro o mito da Maruxaina e derivacións
dos autores a partir desta lenda en forma de poema longo de Paco Rivas, reflexións de
Pablo Mosquera e ilustracións de Otero Regal. Saliéntase a relación entre escrita e arte
visual e o carácter antropolóxico do uso de mitos e lendas propios dun lugar determinado
como é o caso da Maruxaina en San Cibrao.

Ferreiro Fente, Gregorio, “Sobre máscaras e escenarios no exilio”, Grial. Revista
Galega de Cultura, n.º 213, xaneiro, febreiro, marzo, 2017, pp. 96-98.
Coméntase que El teatro gallego en el exilio republicano de 1939 (Renacimiento, 2016),
volume editado por Inmaculada López Silva e Euloxio R. Ruibal, inclúe traballos sobre
Os vellos non deben de namorarse, de Alfonso D. R. Castelao, da man de Emilio Xosé
Insúa; obras menos populares de Eduardo Blanco Amor e Ramón de Valenzuela
analizados por Damián Villalaín e Camen Mejía Ruíz, respectivamente; o labor de Luís
Seoane, repasada por Almudena Pérez de Oliveira e Euloxio R. Ruibal; producións
dramáticas de Isaac Díaz Pardo analizadas por Roberto Pascual, ou a obra dramática de
Alfonso Gayoso Frías, exposta por Henrique Rabuñal. Saliéntase o carácter informativo
e docente que pretende e o labor de cohesión que levan a cabo Inmaculada López Silva,
cun artigo xeral sobre o teatro galego, e Dolores Vilavedra con outro no que se achega a
unha aproximación dos problemas epistemolóxicos do teatro.

Forcadela, Manuel, “O pouso épico do mar”, Tempos Novos, n.º 237, ProTexta, “crítica”,
febreiro 2017, p. 78.
Recensiona o poemario A relixión do mar (Instituto de Estudos Miñoráns, 2016), de Xosé
Iglesias Lamela, referíndose á obra anterior do autor Transfusión oceánica (2014) e
vinculando a súa produción coa de Manuel Antonio, Bernardino Graña, Mendiño e
Afonso X. Informa que fora galardoado co IX Certame de Poesía Victoriano Taibo e
destaca que nel predomina a ollada antropolóxica sobre a influencia da poesía de Manuel
Antonio, e pono en relación co poemario Os Eoas, de Eduardo Pondal, a raíz da súa
vertente épica. Comenta a pegada da oralidade na obra de Iglesias Lamela e vincula o
contido do poemario coas correntes do creacionismo e do imaxinismo. Salienta a
relevancia da imaxe e da metáfora na obra e, a nivel temático, o amor á terra e á lingua.
Apunta que o poemario está dividido en sete partes que dan conta da construción do eu
lírico.
______, “A cobiza do imposible tesouro do infinito”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta,
“crítica”, marzo 2017, pp. 77-79.
Faise unha recensión do poemario Un banco na Gran Vía (Ir Indo Edicións, 2016), de
Manuel Vilanova, que está composto por duascentas cincuenta e seis composicións.
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Apúntase que tematicamente a obra pivota sobre a poesía concibida como realidade,
infinidade e procura do imposíbel. Ponse en relación este poemario con obras anteriores
do autor como E direivos eu do mister das cobras (1980), A lenda dos árbores de prata
(1985) e A Esmeralda Branca (2006). Destácase a pegada reflexiva e onírica e de
gabanza, de saudade e de misterio que impregna as composicións. Sublíñase o recurso ás
referencias espaciais concretas coma Vigo, o Miño e Barbantes así como a figuras ou
elementos míticos do eido literario. A nivel estilístico, destácase a estruturación ordenada
das ideas e a variedade de imaxes.
______, “Sobre o volume 3 de cintaadhesiva”, Tempos Novos, n.º 239, ProTexta, “poesía
e música”, abril 2017, pp. 93-94.
Coméntase o terceiro CD de Cintaadhesiva titulado Cintaadh3siva (Vigo, 2016) que
inclúe a versión musicada das seguintes composicións poéticas de Silvia Penas: “O
deserto”, “O refuxio”, “As flores”, “Loita”, “O final” e “Pánico”. Faise referencia ao
proxecto anterior titulado Tristecentos versos e alúdese á renovación do suxeito poético
concibido de maneira clásica e á contención verbal. Apúntase que unha das carencias da
obra é a falta dos textos escritos e sublíñase que a temática das composicións achega unha
visión feminista e épica da periferia de Vigo, contrastando as dificultades coa esperanza
e a loita. Incídese no ton emotivo das composicións, no seu carácter innovador e de
rebeldía dentro do actual panorama literario galego.
______, “Contra o desarraigo”, Tempos Novos, n.º 243, ProTexta, “cultura”, agosto 2017,
p. 73.
A raíz dunha recensión do ensaio sobre o fenómeno das migracións titulado
Transmigrantes. Fillas da precariedade (Axóuxere, 2017), de María Alonso, alúdese á
Castelao e á perspectiva da emigración que este escritor achega no seu álbum Atila en
Galicia.
______, “Daniel Landesa pide sitio”, Tempos Novos, n.º 245, ProTexta, “cultura”, outubro
2017, p. 89.
Indícase que Da casa nova (A vida en Prypiat, 2017), de Daniel Landesa constitúe unha
reedición en rede do poemario en papel publicado en 2014 da man de Emerxente Editora.
Saliéntase a brevidade e o trazo característico das composicións e apúntase a relevancia
da espontaneidade e do imprevisto, o pouso irónico e a intencionalidade de crítica social
que encerra, así como a temática arredor do afecto, a saudade ou a fin da vida. Sublíñase
a calidade das fotografías que acompañan as composicións.

Freixanes, Víctor F., “Lingua, patrimonio, lembranza do escritor amigo”, Grial. Revista
Galega de Cultura, n.º 216, “Carta do editor”, outubro, novembro e decembro 2017, pp.
5-7.
Ofrécese unha panorámica sobre os contidos do novo número da revista Grial. Entre eles,
alúdese ao labor do Grupo Nós a prol da lingua galega e tamén analízase a obra Cómaros
Verdes, de Aquilino Iglesia Alvariño por mor do seu septuaxésimo aniversario.
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Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “A lingua galega na vida, na obra e no pensamento de
Manuel María”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 113-131.
Non contexto dun estudo sobre os trazos da lingua galega e a perspectiva sociolingüística
sobre a mesma que Manuel María ofrece na súa obra, alúdese aos seus libros Terrá Chá,
Muiñeiro de brétemas, Versos do lume e o vaga-lume, A luz ressuscitada, Oráculos para
cavalinhos do demo, Poemas para construír unha patria, Versos para un país de
minifundios, As rúas do vento ceibe, Cantos rodados para alleados e colonizados, Auto
do Taberneiro, Auto do Labrego, Viaxes e vagancias de M. P., Os soños na gaiola ou A
lúa vai encoberta. Tamén se mencionan as composicións “Canción para cando se escoita
falar castrapo”, “Acuso á clase media”, “Renunciade á vella lingua”, “A fala”, “Responso
por unha Academia”, “Canto ao idioma galego”, “Galiza”, “Canción para cantar todos os
días” ou “A fala é comuñón e sentimento”.

García, Xosé Lois, “As paisaxes identitarias na literatura de Manuel María”, Boletín da
Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 245-264.
Ofrécese un estudo sobre os compoñentes da paisaxe na produción de Manuel María e a
súa vinculación coa tradición literaria galega dende a lírica medieval. Saliéntase a
relevancia do intimismo e do panteísmo na construción do espazo da obra de Manuel
María, así como a importancia da casa como núcleo das relacións humanas e a presenza
da Terra Chá, Outeiro de Rei e a Ribeira Sacra. Ponse en relación o tratamento que Manuel
María lle outorga á paisaxe na súa obra co doutros autores galegos como Noriega Varela,
Novoneyra coa súa obra Os Eidos ou Xosé Crecente Vega co poemario Codeseira.
Analízase o tratamento do espazo a partir de varias obras do autor como Muiñeiro de
brétemas, Terra Chá, Ritual para unha tribu capital de concello, Poemas ó outono,
Sonetos á Casa de Hortas, Novena a Santa Isabel, Sonetos ao Val de Quiroga,
Cancioneiro de Monforte de Lemos, Poemas a Compostela, Cantigas e cantos de Pantón,
Cantigueiro de Orcellón, Laio e cramor pola Bretaña ou O camiño é unha nostalxia.
Tamén se estuda a representación da paisaxe a partir de varias composicións do autor
coma “O corazón da auga”, de Advento; “Pranto pola Terra Cha”, “Povo” ou “A casa”,
d’A luz ressuscitada.

García Fonte, Anxos, “A vida como obra”, Tempos Novos, n.º 243, ProTexta, “cultura”,
agosto 2017, p. 72.
Indica que Aníbal e a Pintura (Xerais, 2016), de Xabier Paz é unha novela sobre a pintora
Artemisia Gentileschi que inclúe imaxes das súas obras. Salienta que a obra se centra no
papel artístico da muller nun ámbito tradicionalmente dominado por homes e alude á
vinculación estabelecida co texto de Méndez Ferrín A Sibila explicando que en ambas as
dúas obras se empregan as mesmas figuras narrativas. Apunta que o final da liña
argumental secundaria queda desvelado dende o inicio e salienta a calidade da base
documental e histórica da obra.

García Negro, María Pilar, “A intervención política na poesía de Manuel María. Unha
revisión”, Boletín da Real Academia Galega, 377, 2017, pp. 231-238.
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Ofrécese unha análise sobre a obra poética de Manuel María de temática ideolóxica e de
crítica social. Sinálase a simbiose que o escritor estabelece entre o sentimentalismo, a
defensa da sociedade, a paisaxe, a historia e o idioma propio de Galicia na súa lírica de
carácter nacionalista a partir da análise das seguintes composicións e obras e do contexto
da súa aparición: “O poema” d’A luz resucitada, “Canción para cantar todos os días” de
Canciós do lusco ao fusco, “Canto ao idioma galego” de Cantos rodados pra alleados e
colonizados, Os soños na gaiola, As rúas do vento ceibe, “Poema contra o silencio” de
Poemas pra construír unha patria e Laio e cramor pola Bretaña.

Gómez Torres, Camilo, “Manuel María: biografía e obra”, Boletín da Real Academia
Galega, n.º 377, 2017, pp. 71-82.
Achégase un estudo sobre a biografía de Manuel María, aludindo ás súas obras poéticas
Muiñeiro de brétemas (1950), Morrendo a cada intre (1952), Poemas da labarada
estremecida (1981), Libro de pregos (1962), Advento (1954), Poemas a Compostela
(1993), Poema ó Miño (1996), O Miño canle de luz e néboa (1996), Terra Cha (1954),
Documentos personaes (1958), Mar Maior (1963), Entre a arxila e a luz (2002), Camiños
de luz e sombra (2001), Elexías (inédito), Versos pra un país de minifundios (1969),
Versos pra cantar en feiras e romaxes (1969), Remol (1970), Proba documental (1968),
Os soños na gaiola (1968), Canciós do lusco ó fusco (1970), Acusación privada (inédito),
Palabras pra lle decir á propia terra (inédito), Odas pra un tempo de paz e de ledicia
(1972), Aldraxe contra a xistra (1973), Informe pra axudar a alcender unha cerilla
(1973), Laio e cramor pola Bretaña (1973), Cantos rodados pra alleados e colonizados
(1976), Poemas pra construír unha Patria (1977), Poemas ó Outono (1977), O libro das
baladas (1978), Brétemas do muiñeiro (2000), Catavento de neutrós domesticados
(1979), As rúas do vento ceibe (1979), Cecais hai unha luz (2010), Escolma de poetas de
Outeiro de Rei (1982), O camiño é unha nostalxia (1985), Versos do lume e o vagalume
(1982), A luz ressuscitada (1984), Cantigueiro de Orcellón (1984), As lúcidas lúas do
outono (1988), Oráculos para cavalinhos do demo (1986), Ritual pra unha tribu capital
de Concello (1986), Sonetos ao Val de Quiroga (1988), Compendio de orballos e
incertezas (1991), A Primavera de Venus (1993), Cantigas e cantos de Pantón (1994),
Poemas para dicirlle a dúas lagoas (1994), Sonetos á Casa de Hortas (1997) e Os lonxes
do solpor (2012). Tamén se alude aos textos narrativos As augas van caudales (1965); Os
alugados (1966); O Xornaleiro (1971); Krikoi, Fanoi e Don Lobonís (1973); O solpor é
sempre roxo (inédita); O trebón brúa de lonxe (inédita); A tribo ten catro ríos (1991);
Cando o mar foi polo río (1992); Viaxes e vagancias de M.P. (1994) e Novena a Santa
Isabel, por un devoto de Outeiro de Rei (1995). Faise referencia ás obras dramáticas Auto
do taberneiro (1957), Auto do labrego (1961), Auto do mariñeiro (1961), Barriga Verde
(1968), Farsa de Bululú (1992), A Revolución de 1946 (1975), Abril de lume e ferro
(1989), Auto trascendental da escola tradicional (1977), Aventuras e desventuras dunha
espiña de toxo chamada Berenguela (1979), Auto da costureira (1973), Semente de
dramón dos medios de comunicación (1978), Auto do maio esmaiolado (1982), A lúa vai
encoberta (1992), Auto do camiñante (1985), Auto do pescador de cana (1986), Entremés
da OTAN (1986), Unha vez foi o trebón (1992). Por último, saliéntanse os seus textos
ensaísticos “Notas encol da poesía de Fermín Bouza-Brei” (1958), “A poesía galega de
Celso Emilio Ferreiro” (1964), Noticia da vida e poesía de Xosé Crecente Vega (1968),
“Noticia del Teatro Gallego” (1970), “Noticia da poesía galega de posguerra” (1972),
Raimón, poeta do noso tempo (1967), “A nova canción galega á altura do ano 70” (1968),
“A Terra Cha” (1971), “A oratoria de Ramón Otero Pedrayo” (1987), Gabriel Aresti:
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Albre e Pedra (1988), O tema da emigración na poesía galega (1989), Ánxel Johán.
Sonetos de vida e morte (1991), A presencia do mar na poesía galega (1991), “Lembranza
de Vicente Risco” (1993), “Noticia de don Primitivo Rodríguez Sanjurjo” (1994),
“Lembranza de Alba” (1994), “Algo da vida da posguerra en Outeiro de Rei da Terra
Cha” (1995), Poetas entre a tradición e a modernidade. Luís Amado Carballo e a súa
escola poética (1997), A recuperación da narrativa en galego: Ánxel Fole (1997) e “Do
Rexurdimento á renovación poética dos oitenta” (1998).

Gutiérrez Valero, Claudia, “Pedreira, Emma (2016): Corazón e demais tripas. [Santiago
de Compostela]: Edicións Positivas, 84 pp.”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos,
vol. 20, 2017, p. 321.
Breve recensión da colección de contos de Emma Pedreira, Corazón e demais tripas
(Edicións Positivas, 2016), galardoada na última edición do premio de literatura erótica
Narrativas Quentes, que convoca Edicións Positivas de forma periódica. Saliéntase como
particularidade da obra a maneira na que se unen uns microrrelatos con outros e a fluidez
dos textos.

Ínsua, Emilio X. e Isabel González Avión, “Onde o aire non era brisa, de María Victoria
Moreno”, Aulas libres, n.º 9, “para ver, para ouvir, para ler”, novembro 2017, p. 37.
Ofrécese unha recensión da novela Onde o aire non era brisa, de María Victoria Moreno,
publicada postumamente en tradución de Xavier Senín. Explícase que a novela está
ambientada nos anos 60 nunha vila de mil casas. Exponse que aínda que presenta unha
trama de corte sentimental, os parámetros estéticos están sempre presentes. Saliéntase o
exercicio narrativo e de estilo que esta novela supón na obra xeral de María Victoria
Moreno e o retrato socio-económico das xentes do rural durante o franquismo que a autora
presenta a través das personaxes.

Lado, María, “Rosaliana”, Tempos Novos, n.º 239, ProTexta, “vidas whatsapp”, abril
2017, pp. 62-63.
No contexto dunha entrevista a Elena Ferro sobre o seu negocio de fabricación de zocos,
alúdese ao verso de María do Cebreiro “cres que os carpinteiros mancan a madeira?”.
______, “Natasha Lelenco”, Tempos Novos, n.º 241, ProTexta, “todo é peixe”, xuño 2017,
pp. 60-61.
Co gallo dunha entrevista á pintora Natasha Lelenko, faise referencia ás actuacións do
dúo poético-musical Aldaolado.
______, “Carlos Meixide”, Tempos Novos, n.º 242, ProTexta, “todo é peixe”, xullo 2017,
pp. 60-61.
Achégase unha entrevista ao escritor Carlos Meixide na que, no tocante á literatura, se
indica que O home inédito constitúe a primeira novela galega concibida en soporte dixital.
Saliéntase a publicación doutras obras do autor, como a súa novela Ons, tamén no mesmo
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soporte e faise fincapé no seu éxito editorial. Alúdese a que o autor se decantou pola
autoedición para publicar as súas obras, á situación da súa produción no límite do sistema
literario galego e á función da rede Internet na difusión da produción. Fálase de que as
obras Ons e Cans están protagonizadas por adolescentes mais dirixidas ao público adulto
e que van constituír unha serie con máis títulos. Tamén se fai referencia á poeta Lucía
Aldao e ao labor de Carlos Meixide como editor e responsábel da publicación da obra de
Martiño Suárez.
_____, “Lucía Aldao”, Tempos Novos, n.º 243, ProTexta, “todo é peixe”, agosto 2017, pp.
58-59.
Achégase unha entrevista á poeta Lucía Aldao na que, no tocante á literatura, alúdese a
que foi galardoada con diversos premios literarios e menciónase que achegou
composicións a diversas colectáneas de poesía. Faise referencia ao volume Isto é un
poema e hai xente detrás, que recibiu o segundo premio do certame Galiza Crea no ano
2006. Menciónase a súa contribución á obra Unha Ducia (máis un), de Luis Muñoz.
Sublíñase o feito de que a escritora se defina como poeta e de que a súa produción estea
inédita e tamén salienta o seu método de composición, evitando a reescrita. Destácase e
a difusión da súa produción a través das actuacións do dúo Aldaolado do que forma parte.
Tamén se alude ás escritoras galegas Emma Pedreira, Yolanda Castaño e Silvia Penas.
______, “Emma Pedreira”, Tempos Novos, n.º 244, ProTexta, “todo é peixe”, setembro
2017, pp. 60-61.
Recolle unha entrevista á escritora Emma Pedreira na que, no tocante á literatura galega,
se fai referencia á dobre faceta da autora como poeta e narradora. Alúdese a María
Reimóndez, á relación de Emma Pedreira co proxecto d’A sega e ao recoñecemento deste
na Gala do Libro, vinculada á figura de Rosalía de Castro. Tamén se alude á relación d’A
sega coa figura de María Victoria Moreno.

______, “Iria Pinheiro”, Tempos Novos, n.º 246, ProTexta, “todo é peixe”, novembro
2017, pp. 62-63.
Entrevístase a Iria Pinheiro, presentándoa como escritora de teatro. Destácase a súa posta
en escena do poema visual “Uralita” e o seu traballo coa compañía Chévere en relación á
próxima aparición da obra teatral “Anatomía dunha serea” sobre a crueldade
xinecolóxica.

Laxe Martiñá, Xosé Antonio. “Carta desde Rosalía” A Trabe de Ouro. Publicación
galega de pensamento crítico, n.º 105, maio/xuño/xuño 2017, pp. 97-100.
A través do xénero epistolar preséntase un ensaio sobre a relación da poeta Rosalía de
Castro coa Galicia contemporánea. Ofrécese unha visión actual das interpretacións da
obra de Rosalía de Castro e tamén de diferentes voces, como Anxo Angueira ou María do
Cebreiro, que escribiron sobre estas. Transmítese unha grande expectación polo traballo
realizado pola Fundación Rosalía de Castro e, en forma de loanza á autora, péchase a
carta augurando o futuro da obra rosaliana.
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Ledo, Margarita, “Resistencia e dereito á renacenza”, Boletín da Real Academia Galega,
n.º 377, 2017, pp. 295-299.
A raíz dunha achega a certos aspectos da biografía e da ideoloxía de Manuel María que
entroncan coa súa produción, menciónanse as súas obras Versos pra un país de
minifundios, Odes nun tempo de paz e de alegría, Os soños na gaiola, Terra Cha,
Documentos personaes, Advento e Oráculos para cavalinhos-do-demo. Tamén se alude a
outros escritores galegos como Ramón Otero Pedrayo, Luís Pimentel, Ánxel Fole e a
Álvaro Cunqueiro e a súa obra Herba d’aquí e d’acolá. Dáse de conta que Manuel María
é o poeta que vincula a xeración de autores como Celso Emilio, Bernardino Graña, Xosé
Neira Vilas con outros escritores como Fiz Vergara Vilariño, Darío Xohán Cabana e
Margarita Ledo. Saliéntase a defensa da lingua galega que fai Manuel María na súa obra
poética e inclúese a súa composición “O máis urxente de todo niste intre”.

Lopes Garrido, Claudio, “Feijóo e Caneiro: provincianos en Madrid”, Tempos Novos,
n.º 241, ProTexta, “todo é peixe”, xuño 2017, p. 65.
Faise unha análise crítica das verbas de Alberto Núñez Feijoo sobre o escritor Xosé Carlos
Caneiro na homenaxe que este último recibiu en Madrid, na Casa de Galicia, a raíz da
saída ao prelo dunha das súas obras.

López Foxo, Manuel, “A poesía última de Manuel María. Os libros que abren o seu canto
final”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 51-60.
Estúdase a transformación da temática e do estilo que ten lugar na lírica de Manuel María
a partir de 1970 coas obras Informe para axudar a alcender unha cerilla, Aldraxe contra
a xistra, Laio e clamor pola Bretaña, O libro das baladas, Cantos rodados para alleados
e colonizados, Poemas para construír unha patria, Poemas ao outono, Cecais hai unha
luz e Poemas da labarada estremecida. Menciónase a súa obra Muiñeiro de Brétemas e
afóndase na evolución da súa produción poética dende o carácter ideolóxico e de crítica
social até o intimismo e o cambio de recursos formais. Tamén se analiza o labor da crítica
e o proceso de recepción das súas últimas obras.

López Sández, María, “Compostela xeoliteraia. Humanidades espaciais e comunicación
á sociedade”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 214, abril, maio, xuño, 2017, pp. 5059.
Coméntase a necesidade e utilidade de crear unha base de datos xeoliteraria no contexto
da cidade de Santiago de Compostela e a literatura producida sobre esta. Para dito fin,
refírese a oito obras literarias: Desde el cielo (1854), de Manuel Murguía; El último
estudiante (1883), do Marqués de Figueroa; Pascual López (1889), de Emilia Pardo
Bazán; La muceta roja (1890), de José Rodríguez Carracido; El camino de Santiago
(1909), de Prudencio Canitrot; Mi hermana Antonia (1909), de Ramón María del ValleInclán; La casa de la Troya (1915), de Alejandro Pérez Lugín e Palladys Tyrones (1919),
de Armando Cotarelo Valledor, que pon en relación con obras da literatura galega do
mesmo período como Arredor de si, de Ramón Otero Pedrayo. Indícase o avance que
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supuxo para este tipo de estudos a aparición dos story maps ou mapas literarios coa fin
de facer máis obvias propostas teóricas xa comprobadas. Chégase a unha conclusión que
converte o mapa nun instrumento de análise e comunicación para revelar información
sobre a literatura e o espazo físico real, constituíndo un instrumento de estímulo.

López Silva, Xosé Antonio, “Composición única e multifocal”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 84-85.
Refírese que Todo canto fomos (Editorial Galaxia, 2016), de Xosé Monteagudo, ten
carácter multifocal e que a historia se mestura coas historias de vida dos personaxes.
Alúdese ao pouso de realidade que se esconde tras cada relato, pois o autor ficcionaliza
sucesos familiares. Resáltase a importancia da reflexión metaliteraria marcada por
múltiples voces e que os personaxes non só están ligados polo parentesco, senón que
tamén existe unha serie de vicisitudes que os interrelaciona. Por último, saliéntase a
contradición existente entre ser o resultado das accións dos antepasados e da maneira en
que se transmiten.
______, “O porco de pé en edición anotada”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 216,
“O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 85-86.
Dáse conta da saída do prelo da edición anotada d’O porco de pé (Editorial Galaxia,
2016), de Vicente Risco que levou a cabo Olivia Rodríguez González. Faise referencia á
canonicidade da produción do autor e á vinculación das súas obras narrativas cos seus
ensaios. Reflexiónase sobre a necesidade de que unha edición destas características
afonde no contexto social, político e intelectual no que se insire o texto. Con respecto á
obra analizada, saliéntase que as notas non dificultan o achegamento ao texto e permiten
estabelecer unha relación entre a narrativa e o resto da obra do autor. Destácase que a obra
non está dirixida a un público lector exclusivamente académico. Faise fincapé na
necesidade de publicar edicións divulgativas das obras clásicas da literatura galega.

Lopo, Antón, “Nave espacial Xistral, en misión monfortina”, Boletín da Real Academia
Galega, n.º 377, 2017, pp. 239-244.
Faise un percorrido pola historia da libraría Xistral en relación ao panorama político e
cultural da década de 1970. No tocante á literatura galega menciónanse as obras Os soños
na gaiola, de Manuel María; O porco de pé, de Vicente Risco, Xente ao lonxe, de Eduardo
Blanco Amor; Xoguetes para un tempo prohibido, de Carlos Casares; Breixo, de Alfredo
Conde; Fábula, de Xabier Alcalá; Barco sin luces, de Luís Pimentel; Chálives, de Antón
Lopo; Esta é unha pequena hestoria de amor e de noites, de Roberto Martínez Andrade;
Elencar, de Carlos Oroza; Cancións pra un agromar branco e azul, de Lois Diéguez;
Parolar cun eu, cun intre, cun inseuto e O corvo érguese cedo, de Margarita Ledo Andión;
e Longa noite de pedra, de Celso Emilio Ferreiro. Tamén se alude a diversos escritores
galegos como Xosé Luís Méndez Ferrín, Celso Emilio Ferreiro, Darío Xohán Cabana,
Margarita Ledo, Fiz Vergara Vilariño, Aquilino Iglesia Alvariño, Eduardo Noriega Varela,
Luís Amado Carballo, Xavier Seoane, Ramón Otero Pedrayo, Alfonso D. R. Castelao,
Ánxel Fole, Antón Reixa, Rafael Dieste, Uxío Novoneyra e Xosé Neira Vilas.
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Lorenzo Gil, César, “A lenda do santo emprendedor”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta,
“crítica”, marzo 2017, p. 75.
Recensiónase a novela O beato (Edicións Xerais de Galicia, 2016) de Alfredo Conde,
indicando que está protagonizada pola pantamas dun santo, quen rememora a súa vida a
través de diversos episodios: dende a súa vida servindo en España até consolidarse
economicamente nas Indias. A nivel estilístico, destácase o recurso ao humor e á
desmitificación, así como o tratamento estético e filosófico do amor e do sexo. Faise
fincapé na pegada histórica da novela, na que ademais se concibe ao protagonista como
pioneiro da emigración galega a América.
_______, “Miguel Sande”, Tempos Novos, n.º 242, ProTexta, “cultura”, xullo 2017, pp.
84-85.
Achégase unha entrevista ao escritor Miguel Sande na que fala da súa novela A candidata
(Galaxia, 2016), galardoada co Premio García Barros 2016. Apúntase que nela trata o
tema da crise económica e a súa repercusión tanto no seo dunha familia da clase media
coma no ámbito sociopolítico. Coméntase que as voces narrativas son unha nai, unha filla
e un pai e apúntanse as reminiscencias reais da primeira delas. Destácase o recurso ao
monólogo interior, alúdese ás dificultades que pode implicar para o escritor este
procedemento e resáltase a utilidade da súa produción poética e teatral para as resolver.
Incídese na novidade que implica a voz narrativa da filla ao ofrecer unha visión política
de redención fronte á decadencia económica e ética da familia.
______, “Daniel Asorey”, Tempos Novos, n.º 244, ProTexta, “cultura”, setembro 2017,
pp. 84-85.
Entrevístase ao escritor Daniel Asorey a propósito da súa novela Nordeste (Galaxia,
2016). No tocante á literatura galega, aténdese á concepción de Nordeste como ucronía,
nun pasado alternativo no que a situación política de Galicia cambiou tras as revoltas dos
irmandiños dando lugar a unha república que desembocou igualmente no capitalismo e
reflexiónase sobre o xurdimento da obra como revisión deste sistema. Apúntase a
influencia no argumento da historia da cidade brasileira de Fortaleza, dos Países Baixos
e da súa relación con Galicia. Anótase que achega unha concepción determinista da
historia e que agroma da necesidade de visibilizar o pobo galego como clase subalterna.
Saliéntase o papel das mulleres nas historias narradas e alúdese a Rosalía de Castro como
referente feminino da literatura galega. Por último, sublíñase a relevancia dos personaxes
masculinos na novela.
______, “Xosé Monteagudo”, Tempos Novos, n.º 246, ProTexta, “cultura”, novembro
2017, pp. 88-89.
Achégase unha entrevista ao escritor Xosé Monteagudo a propósito da súa obra Todo
canto fomos (Editorial Galaxia, 2016), na que reflexiona sobre a presentación da historia
in media res con relatos de distintas voces situadas na mesma franxa cronolóxica de cen
anos. Apúntase que o interese deste marco temporal reside nos cambios sociais, políticos
e económicos que experimenta Galicia. Fálase da relevancia do tema da Guerra Civil na
obra en relación co resto de asuntos tratados e de que a obra pivota arredor das vivencias
dunha familia republicana, dando conta dos trazos biográficos da súa historia, aludindo a
figuras da época como Castelao. Sublíñase a relevancia da personaxe do emigrante que
522

volve enriquecido a Galicia coa pretensión de contribuír á modernización da sociedade e
que sofre as represalias dos franquistas. Tamén se destaca a personaxe do escritor que
remata tendo éxito como tal a raíz de crear obras comerciais. Alúdese a que a obra foi
galardoada co Premio á mellor obra narrativa na Gala do Libro e reflexiónase sobre a
influencia que o mercado exerce na creación literaria e a posición do autor con respecto
a esta cuestión.

Louredo, Eduardo, “Finalista do Premio Xerais”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º
215, xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 91-92.
Recensiónase a novela Crónica córnica (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Francisco
Coimbra, finalista do Premio Xerais de Novela 2016. Explícase que se trata da primeira
obra de ficción deste autor e saliéntase a mestura de narración, crónica xornalística e
ensaio sobre linguas celtas, especialmente o córnico. Tamén se indica que a novela está
escrita con grandes doses de ironía, humor e imaxinación coa fin de crear elementos de
reflexión no lector sobre o plurilingüismo.

Marante Arias, Antía, “Fitar as abellas aos ollos”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º
213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 93-94.
Na recensión d’O cuarto das abellas (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Antía Otero,
coméntase que constitúe un conxunto de relatos breves nos que se salienta o uso da ironía,
da comicidade, da parodia e do multiperspectivismo. Resáltase que a temática está
baseada na experiencia, pero que tamén inclúe elementos fantásticos e monstruosos, e
que os contos están estruturados para xerar intriga. Dende unha perspectiva temática,
destácase a visión revolucionaria da escrita e a súa intención reflexiva a partir da análise
do argumento de varios dos contos. Por último, saliéntase a contemporaneidade dos
contidos da narrativa.

Mariño Davila, Esperanza Luz, “Poesía, exilio, censura e outros avatares”, Barbantia.
Anuario de Estudos do Barbanza, n.º 13, 2017, pp. 141-150.
Ofrécese unha análise do soneto “Castelao” de Lorenzo Varela, facendo un percorrido
editorial do poema coa súa aparición nas obras Castelao na voz dos poetas (1970),
Homaxes (1979), Dez poemas (1988), Poesía galega (1990), Poesía Completa (2000) e
Lorenzo Varela. Antoloxía (2005). Alúdese ao labor editorial de Isaac Díaz Pardo no
tocante á publicación das tres primeiras obras e da quinta, así como aos seus esforzos para
difundir a obra de Lorenzo Varela. Estúdanse as variantes do poema ao longo das diversas
publicacións, analizando o seu contido e poñéndoo en relación coas composicións
“Galicia! Nai e señora” de Ramón Cabanillas, incluída en Vento Mareiro (1921); “Os
Pinos” (1890) de Eduardo Pondal e o Limiar de Lonxe (1954), do propio Lorenzo Varela.
Achégase un estudo léxico, morfolóxico, estilístico e formal do soneto. Alúdese á
temática do segundo poema publicado polo autor co mesmo título e inclúense algúns
versos da composición. Faise unha panorámica biográfica do autor salientando a súa
amizade con Ánxel Fole, Ramón Piñeiro, Alfonso D. Castelao e Luís Seoane. Repásase a
súa obra, destacando, no eido da literatura galega, Catro poemas pra catro gravados
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(1944) e Lonxe (1954) das que se analiza a temática incluíndo algúns versos. Saliéntase
a presenza do autor na primeira Escolma de poesía galega.

_______, “A obra literaria de Isaac”, Galegos, n.º 23, 2017, pp. 110-118.
Preséntase unha revisión xeral da obra literaria de Isaac Díaz Pardo. Fálase do seu debut
editorial en 1955 co poema “Cacheno”, na revista ferrolá Aturuxo baixo o pseudónimo de
Xalo. Apúntase que despois, na mesma revista e baixo o mesmo pseudónimo, publicou o
poema “A unha rapaza da Fontán que me pousa de modelo”, poema que formaría parte
despois do poemario Cantos a rapazas. Posteriormente publica en Citania, editorial
creada en Bos Aires pola intelectualidade galega Unha presa de dibuxos feitos por Isaac
Díaz Pardo de xente do seu rueiro (1956), unha miscelánea de imaxes e textos narrativos
que inclúen o relato “O cego”. Saliéntase a publicación de pezas teatrais como Midas e O
ángulo de pedra para despois pasar a falar de obras ensaísticas como Discusión sobre
organización de industrias manufactureras (1960) e monográficos de arte. Preséntanse
como obras máis relevantes os catro carteis de cego: A nave espacial (1970), O Marqués
de Sargadelos (1970), O crime de Londres (1977) e Castelao (1985), todos eles asinados
baixo o pseudónimo de Cego Zago, como a obra poética máis salientábel de Díaz Castro.

Mariño del Río, Manuel, “A emigración na península do Barbanza. Un caso concreto:
Porto do Son”, Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza, n.º 13, 2017, pp. 101-123.
No contexto dun estudo sobre a emigración na península do Barbanza anótase a
percepción de Castelao sobre os emigrantes galegos que refire Xosé Neira Vilas na súa
obra Historias de emigrantes (1984). A propósito das partidas temporais a Castela para a
sega, rexístranse uns versos do poema “Castellanos de Castilla” de Rosalía de Castro,
incluído en Cantares gallegos, e tamén se recolle unha cita sobre a emigración extraída
do prólogo “Dúas palabras da autora”, de Follas Novas. Con respecto á emigración a
América, inclúense versos do poema “A gaita gallega”, de Cantares gallegos, de Rosalía
de Castro e menciónase o debuxo 32 do Álbum NÓS de Castelao así como uns versos de
Viaxe ao país dos ananos, de Celso Emilio Ferreiro.

Martínez Teixiero, Alva, “Un disidente no paraíso. Da radical condición heterodoxa da
escrita da Lois Pereiro”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 20, 2017, pp. 4152.
Aborda o conxunto da obra de Lois Pereiro e analiza, dende un punto de vista unificador,
este corpus heteroxéneo e complexo como desvío fronte aos canons literarios
contemporáneos. Tamén pretende reflexionar, cunha perspectiva totalitaria, arredor
dalgúns aspectos do conxunto da súa obra literaria, que se poden resumir no carácter
renovador e nos diferentes niveis de complexidade resultantes da súa exemplar
indagación da natureza humana a través de obras como Poemas 1981/1991, Poesía última
de amor e enfermidade e Poemas para unha loia, salientando a temática e estilos do autor.

Méixome, Carlos, “(Des)enleando o nobelo”, Tempos Novos, n.º 236, ProTexta,
“ProPostas”, xaneiro 2017, p. 79.
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Recensiónase a novela Todo canto fomos (Editorial Galaxia, 2016), de Xosé Monteagudo,
destacando que decorre por cinco liñas argumentais independentes. Apúntase que está
dividida en seis partes que abranguen diferentes épocas e lugares e saliéntase que, a partir
de saltos temporais, a narración pivota sobre a guerra civil en Pontevedra a través das
vivencias cotiás dos protagonistas. Faise referencia á aparición de figuras históricas, entre
outras e no eido da literatura galega, Alfonso D. Castelao.

______, “Memoria da inocencia”, Tempos Novos, n.º 237, ProTexta, “crítica”, febreiro
2017, p. 76.
Na recensión da novela A ferida do vento (Editorial Galaxia, 2016), de Antón Riveiro
Coello, indícase que xira arredor da tolemia. Saliéntase que o autor presenta esta temática
a partir de casos particulares situados en Xinzo de Limia. A nivel estilístico, destácase a
simplicidade da escrita e o emprego da ironía. Tamén se pon de manifesto que as
diferentes historias narradas teñen como fío condutor o paso da adolescencia á mocidade
dun mozo chamado Antón que descobre o amor, a sexualidade e a morte. Por último, faise
fincapé na relevancia que a tristura, a memoria e a responsabilidade adquiren ao longo da
novela.

M. F., “A lira e a espada”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta, “crítica”, marzo 2017, pp.
79-80.
Recensiónase o poemario Threnói (Reino de Cordelia, 2016), de Xavier Seoane,
composto por corenta composicións. Faise referencia a obras anteriores do autor como O
sol de Homero, baseada na concepción da poesía como forma de comunicación e
coñecemento. Apúntase que o poemario constitúe unha obra de crítica e denuncia da
falsidade, a crueldade, a opresión, a desigualdade e a falta de razón ante o derrubamento
da economía e a sociedade actuais. Destácase a ollada de inocencia e o ton de denuncia,
na procura de xustiza, que tingue as composicións.

Monteagudo, Antía, “As cinco Evas”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta, “crítica”, marzo
2017, p. 74.
Ofrécese unha recensión da novela Aqueles días en que eramos malas (Editorial Galaxia,
2016), de Inma López Silva, e menciónanse novelas anteriores da autora como Neve en
abril, galardoada co Premio Rúa Nova; Concubinas, galardoada co Premio Xerais;
Memoria de cidades sen luz, galardoada co Premio Blanco Amor, e a outras obras como
Non quero ser Doris Day e New York, New York. Alúdese ao labor de crítica teatral da
autora e á súa obra Maternosofía. En relación á novela recensionada, dáse conta de que
achega cinco historias de mulleres que teñen en común estar na cadea e apúntase unha
posíbel caracterización autobiográfica da protagonista e a relación da novela con obras
como O club da calceta, de María Reimóndez. Afírmase que constitúe unha reflexión
sobre a culpabilidade, a inxustiza e a transgresión do papel tradicional da muller na
sociedade.
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Nogueira, María Xesús, “Como tratado de supervivencia”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 89-90.
Comenta que seis poemas de Elexías a Lola (Engaiolarte, 2016), de Xohana Torres,
apareceron por primeira vez en Estacións ao mar. Fai referencia a Ana Romaní, Helena
de Carlos, Olga Novo e Lupe Gómez como autoras en quen influíu este poemario. Por
último, saliéntase o carácter recompilatorio da obra, que amosa un resultado harmónico.
______, “Gabear até a marxe”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 214, abril, maio,
xuño, 2017, p. 75.
Recensiónase o libro de poemas Desescribindo (Apiario, 2016), destacando a particular
voz que crea Marilar Aleixandre a través da súa carreira poética con libros anteriores
como Catálogo de velenos (1999) e Mudanzas (2007). De Desescribindo saliéntase a
marxinalidade na que se coloca a voz poética traendo voces de mulleres de Alepo,
Bagdad, Santiago de Chile, Palestina e África. Sitúase esta voz poética dentro dun
contexto maior na poesía galega contemporánea xunto a Chus Pato, Gonzalo Hermo,
Carlos Solla, Susana Sánchez Aríns e a Corporación Semiótica Galega, que crean
composicións de denuncia tratando temáticas de xénero dende as marxes. Tamén se
relaciona a escrita deste libro de poemas con outras autoras como Eva Veiga, Ana Romaní,
María Mariño, Estíbaliz Espinosa e Xela Arias.

Noia, Camiño, “De guerra, libros e condición humana”, Tempos Novos, n.º 239, ProTexta,
“narrativa”, abril 2017, p. 96.
Coméntase que a novela A sociedade literaria e do pastel de pel de pataca de Guernsey
(Rinoceronte Editora, 2016), de Ann Shaffer e Annie Barrows, foi traducida por Moisés
Barcia. Sublíñase que a obra posúe unha estrutura epistolar, xa que, a nivel argumental,
recolle as cartas dos diferentes membros da sociedade literaria de Guernsey coa
protagonista, quen, á súa vez, procura inspiración para a súa próxima obra e remata indo
vivir ao lugar. Tamén se apunta que a temática versa sobre as consecuencias do nazismo
neste espazo. Sublíñase que se trata dunha novela coral e metaliteraria na que os libros
desenvolven un papel importante dentro da propia historia. Finalmente, destácase a
calidade da caracterización do escenario e dos personaxes así como da intriga da trama.

Noia Campos, Camiño, “Figuras femininas na obras de Álvaro Cunqueiro. Entre o
desexo e a negación”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 20, 2017, pp. 113126.
Analízase o papel da muller en toda a obra do escritor Álvaro Cunqueiro, da poesía á
narrativa, a partir da hipótese de que o escritor galego fala nos seus textos de vivencias
persoais. Saliéntase que fronte ás figuras masculinas, as figuras de muller actúan sempre
en función do protagonista, como noivas, esposas, amantes ou só como servidoras
ocasionais. Indícase que, en calquera deses papeis, o home non ve a muller como unha
igual, nin como compañeira erótica; o seu modelo é o dunha figura feminina con calidades
da nai.
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Otero Varela, Inma, “A emoción e a moral kantiana”, Grial. Revista Galega de Cultura,
n.º 213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 85-86.
Na recensión d’A ira dos mansos (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Manuel Esteban,
coméntase que ten carácter xocoso malia aparencia seria do título. Descríbense as
circunstancias que levan a novela a unha conclusión moralista e, por último, saliéntase a
importancia do didactismo nesta novela.

Palacios, Manuela, “Travesía das baleas pola poesía contemporánea de Galicia e Irlanda:
Xénero empoderamento e extinción”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 20,
2017, pp. 127-145.
Estuda o motivo literario da balea na poesía contemporánea de Galicia e Irlanda dende
unha perspectiva ecofeminista que integra os debates recentes na ecocrítica e no
feminismo. A análise das interrelacións na opresión de muller e natureza levan a
consideración do motivo da balea alén do tropo de empoderamento feminino para
ponderar o efecto do espolio dos cetáceos e a participación no mesmo das industrias
baleeiras de Galicia e Irlanda. Fala da maneira na que a poesía actual destas comunidades
propón transxéneses figuradas de balea e humano para que non se esqueza a nosa natureza
animal e se recoñeza o outro que levamos dentro. Obsérvase en textos de Marilar
Aleixandre, Fran Alonso, Miro Villar, Xosé María Álvarez Cáccamo, Luísa Castro,
Estevo Creus, María do Cebreiro, Chus Pato, María Xosé Queizán, Ana Romaní e Xohana
Torres a repulsa de fenómenos como o da espectacularización da natureza e a explotación
dos seus recursos até o exterminio, promovéndose unha actitude de empatía e de respecto
pola diferenza relativa do outro. Salienta o tratamento diferenciado do motivo da balea
nos dous sistemas literarios tanto no tocante á súa visibilidade coma á súa dimensión máis
ou menos alegórica ou ecolóxica.

Pascual, Roberto. “A potencia do teatro breve de Manuel Lourenzo”, RGT. Revista
Galega de Teatro, n.º 90, 2017, pp. 60-61.
Indícase que en Nunca paraíso. Teatro breve (1973-2015) (Edicións Xerais de Galicia,
2016) se recollen trinta e nove pezas breves do dramaturgo Manuel Lourenzo. Saliéntase
a variedade das pezas recollidas na edición, dende máis existencialistas a absurdas e os
diferentes tipos de relacións interpersoais que se recollen nas pezas. Destácase o texto
“Terror e miserias do IV Reich” pola clave intertextual coa obra de Bertolt Brech que o
autor crea. En canto á división formal da peza, estabelécense diferentes espazos
dramáticos onde as pezas toman diferentes tons, formas e intensidades para o lector.

Patiño, Antón, “A escrita sensorial de John Berger. Un caos de almas”, Tempos Novos,
n.º 236, ProTexta, “cultura”, xaneiro 2017, pp. 66-69.
No contexto dun estudo sobre a obra literaria de John Berger, faise referencia a Manuel
Rivas como figura da literatura galega cunha obra que comparte a temática da resistencia
e das emocións. Tamén se alude á participación de Manuel Rivas na presentación dun
libro de John Berger. Por último, en relación á literatura galega, vincúlase a obra de José
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Ángel Valente coa de Berger en función da temática mítica ao servizo da reconstrución
da vida.
_______, “O universo policromo de Maruja Mallo”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta,
“cultura”, marzo 2017, pp. 58-65.
No contexto dun estudo sobre a vida e a obra pictórica de Maruja Mallo, menciónase a
súa vinculación con escritores da literatura galega como Rafael Dieste, Cándido F. Mazás,
Eugenio F. Granell, Eduardo Blanco-Amor e Johán Carballeira.

Penelas Devesa, Patricia, “O cárcere a un paso”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º
213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 86-87.
Apúntase que a novela Aqueles anos en que eramos malas (Editorial Galaxia, 2016), de
Inma López Silva, está relacionada coas obras Concubinas, Memorias das cidades sen
luz e MaternoSofía. Faise referencia ao carácter poliédrico da novela e alúdese ao xogo
metaliterario que contribúe a que o lector dubide da veracidade dos feitos narrados. Por
último, saliéntase a forza estilística e poética.

______, “Compostela negra e fantástica”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 215,
xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 92-93.
Ofrécese unha recensión da novela Noire Compostela (Editorial Galaxia, 2016),
explicando que é a primeira novela en galego de Blanca Riestra e que acadou o XVI
Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia. Saliéntase a estrutura interna da
novela e o ritmo determinado por estar escrita por entregas. Preséntase a Deep Web como
tema principal indicándoo como innovación temática na narrativa galega así como a
destreza técnica e de ritmo de Riestra, sendo esta unha escritora novel en galego.

Pérez Mondelo, X., “Xosé Fernández Ferreiro: O fabulador de espartedo”, A Trabe de
Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 105, maio/xuño/xuño 2017, pp. 8995.
Ofrécese un breve comentario da vida e obra do poeta e xornalista Xosé Fernández
Ferreiro despois da súa morte en 2015. A propósito de anécdotas persoais, reflexíonase
sobre as súas obras A morte de Frank Gómez, Corrupción e morte de Brigitte Bardot,
Reportaxe cósmico e A fraga dos paxaros salvaxes. Case a modo de obituario, preséntase
a relación entre a vida do autor e as historias que contou coas súas obras.

Pereiro, Xosé Manuel e Manuel Rivas, “Fermín Bouza: ‘Eu non quería morrer”, LUZES,
n.º 50, novembro 2017, pp. 58-62.
Debido ao falecemento do escritor Fermín Bouza, realizan unha escolma de opinións do
finado que este fixera para unha entrevista no xornal La Voz de Galicia e a revista
Galegos. Comezan falando da vida de Fermín Bouza, fillo de Fermín Bouza-Brey, e de
como esta situación afectou na súa escrita e na súa ideoloxía política. Finalizan esta
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escolma de textos e opinións mencionando a obra poética Labirinto de inverno (1987) así
como outros libros de poemas como O tempo da auga (1995) e novelas en galego como
Memoria do diaño (1980) e Longo voo de paxaro (1987).

Queixas Zas, Mercedes, “A obra narrativa de Manuel María ou como contar a vida a
través do río da escrita”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 83-97.
Estúdanse as circunstancias biográficas, históricas e culturais de composición, edición e
recepción dos seguintes textos narrativos de Manuel María: Contos en cuarto crecente;
Contos en cuarto crecente e outras prosas; O xornaleiro e sete testemuñas máis; Kricoi,
Fanoi e D. Lobonís; Os ontes do silencio; A tribo ten catro ríos; Unha sombra vai polo
camiño/Como desapareceu a Atlántida e apareceron os lagartos; Cando o mar foi polo
río; Viaxes e vagancias de M.P.; Novena a Santa Isabel por un devoto de Outeiro de Rei;
As ribeiras son escuras; Historias do empardecer; O bigote de Mimí; O solpor é sempre
roxo e O trebón brúa de lonxe. Infórmase da existencia de dúas etapas na produción
narrativa deste autor: a primeira abrangue de 1951 a 1973 e a segunda de 1990 a 2003,
cunha viraxe cara á recepción infantil e xuvenil. Ponse en relación a produción narrativa
de Manuel María cos seus libros en verso e coas obras doutros escritores galegos
publicadas na época. Sublíñase que os textos narrativos do autor presentan unha temática
centrada, entre outros aspectos, na terra natal e na crítica social, destacando
estilisticamente o emprego do humor.

Quiroga, Carlos, “Um poeta galego no fascínio de Portugal”, Boletín da Real Academia
Galega, n.º 377, 2017, pp. 211-230.
No contexto dun estudo que explora a vinculación de Manuel María co panorama cultural,
social, lingüístico e ideolóxico de Portugal, alúdese á obra Rastros, de Roberto Vidal
Bolaño, e tamén se fai referencia a diversos escritores galegos como Eduardo Pondal,
Ramón Cabanillas, Maneul Curros Enríquez, Rosalía de Castro, Celso Emílio Ferreiro,
Xohana Torres, Carvalho Calero e Uxío Novoneyra. Tamén se mencionan as obras de
Manuel María Documentos personaes, Odas nun tempo de paz e ledicia, Os soños na
gaiola Sonhos na gaiola, Mar Maior, Auto do labrego, Remol, Auto do Taberneiro, Laio
e cramor pola Bretaña, O camiño é unha nostalxa, Versos do lume e o vagalume, A luz
ressuscitada, Oráculos para cavalinhos-do-demo, Abril de lume e ferro e Barriga Verde.
Faise referencia a diversas composicións do autor como “Carné de identidade”, “Carta a
D. Henrique o navegante” e “Cheguei a Portugal co corazón na mau” e dáse conta da
publicación das obras Auto Escolla Poética de Celso Emilio Ferreiro e 99 poemas de
Manuel María.
Rabuñal, Henrique, “A historia inserida no teatro de Manuel María”, Boletín da Real
Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 133-154.
Aproxímase á obra e ao labor teatral de Manuel María dende 1957 até 2003, achegando
unha clasificación do seu teatro e destacando, entre outras características, que se trata
dunha produción marcada pola falta de referentes, a pegada do teatro clásico e medieval,
o simbolismo e a sátira. Dáse conta de diferentes divisións da produción poética de
Manuel María segundo a temática. Infórmase do proceso de publicación, recepción e
representación das obras teatrais de Manuel María e apúntanse as liñas argumentais
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básicas das mesmas. Por último, lévase a cabo unha análise comparativa das obras Unha
vez foi o trebón, Abril de lume e ferro e A lúa vai encoberta atendendo ás súas
características de edición, estrutura, temática, recepción, así como á relación das tres
obras entre si e coa historia de Galicia.
______, “Sen teatro non hai país”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 213, xaneiro,
febreiro, marzo, 2017, pp. 94-95.
Indícase que o volume antolóxico Nunca paraíso. Teatro breve (1973-2015) (Edicións
Xerais de Galicia, 2016), de Manuel Lourenzo, inclúe pezas teatrais breves de Manuel
Lorenzo como “O saúdo”, “Nunca paraíso”, “A nena morta”, “A rolda”, “Contratempo”
e “Azul”. Saliéntase a reiterada defensa da dignidade humana e do teatro que se fai nas
obras de Lourenzo.

Real Academia Galega, “Vida oficial da RAG. A Academia na actualidade. Crónica da
Academia (2016)”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 403-438.
Achégase a relación dos académicos e dos membros da comisión executiva da Real
Academia Galega, así como dos actos oficiais da institución celebrados durante o ano
2016. No tocante á literatura galega, recóllese a elección de Manuel María para ser
homenaxeado no Día das Letras Galegas e a celebración dun simposio sobre diversos
aspectos da súa produción literaria.

Redondo Abal, Francisco Xavier, “Corenta anos despois da desaparición do Tribunal de
Orde Pública (TOP): o caso de Méndez Ferrín”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de
pensamento crítico, n.º 105, maio/xuño/xuño 2017, pp. 65-75.
Ofrécese unha visión política da situación vivida por Xosé Luís Méndez Ferrín co
Tribunal de Orde Pública durante o franquismo debido a diferentes publicacións literarias
do autor no contexto do corenta aniversario da derrogación deste tribunal de xustiza.
Introdúcense conceptos básicos sobre as ocupacións deste organismo e as leis que facían
cumprir nos anos 60. Preséntase o caso específico de Méndez Ferrín, que foi detido en
dúas ocasións e xulgado por este tribunal. Coméntanse as consecuencias que estas
deteccións tiveron para publicacións galegas como Vieiros, publicada no exilio e na
posterior obra de Méndez Ferrín.

Rego, Carlos, “Os outros anos oitenta”, Tempos Novos, n.º 237, ProTexta, “crítica”,
febreiro 2017, p. 70.
No contexto dunha recensión crítica sobre a música dos oitenta e de maneira máis
específica da traxectoria de Radio Océano, infórmase da reaparición da versión musical
do poema “Narcisismo” de Lois Pereiro, a cargo deste grupo.

Reimunde Noreña, Manuel, “Problema ou riqueza para Galiza?”, Tempos Novos, n.º 240,
ProTexta, “en foco”, maio 2017, pp. 36-39.
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No contexto dun artigo no que se analiza a situación do monte en Galicia e a súa
problemática, menciónase a Ricardo Carvalho Calero.

Rivas, Manuel, “Activista da verdade”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017,
pp. 291-293.
A propósito dunha reivindicación das distintas vertentes do activismo de Manuel María,
menciónase a súa obra Documentos personaes e inclúese a composición “Camiño de
Felpás deica Aguiar”.

Rodríguez, Nieves e Barreiro, Manuel, “Tralla brava!”, Tempos Novos, n.º 237,
ProTexta, “crítica”, febreiro 2017, p. 72.
No contexto dunha recensión crítica sobre a banda deseñada Futbolín, de Alessio Spataro,
sobre a historia do inventor do futbolín Alenxandre de Fisterra, menciónase a Xurxo
Souto e a Ramón Chao.

Rodríguez, Pastor, “A xeración de Castelao no Barbanza”, Barbantia. Anuario de
Estudos do Barbanza, n.º 13, 2017, pp. 159-173.
No contexto dun estudo sobre a traxectoria vital e literaria en castelán de cinco escritores
do Barbanza, nados entre 1880 e 1890, alúdese a figuras transcendentais da literatura
galega como Alfonso D. Castelao, Victoriano García Martí, Antón Vilar Ponte, Roberto
Blanco Torres, Vicente Risco, Rafael Dieste, Manuel Antonio e Xesús Alonso Montero.
Tamén se menciona a obra Arredor de si, de Ramón Otero Pedrayo, as obras completas
de Rosalía de Castro e faise referencia ao poema en galego intitulado “Brindis” de Ramón
Fernández Mato.

______, “Barbantia. Balance anual. Ano XIII”, Barbantia. Anuario de Estudos do
Barbanza, n.º 13, 2017, pp. 263-299.
Achégase unha recompilación dos principais fitos culturais relacionados coa Asociación
Cultural Barbantia. No tocante á literatura galega anótase a presentación das seguintes
obras: A ferida do vento, de Antón Riveiro Coello (aludindo á relación deste libro coa
obra Vento ferido, de Carlos Casares); Soño e vértice, de Eva Veiga; Todo canto fomos,de
Xosé Monteagudo; A cova da moura, de Natalia Carou; Protexer o invisible, de Xaime
Toxo; Carlos Casares. Un contador de historias, de Henrique Monteagudo (e faise
referencia á obra Ilustrísima, de Carlos Casares); O viquingo converso, de Xesús Santos;
Percorridos por unha teoría do desexo, de Alberte Pagán; e Unha ducia de galegos, de
Víctor F. Freixanes. Tamén se alude á participación en diferentes actos de persoeiros da
literatura galega como Víctor F. Freixanes, Xosé Ricardo Losada, Armando Rodríguez,
Antón Riveiro Coello, Francisco Castro, Helena Villar Janeiro e Pablo Fernández Barba,
de quen se apunta que foi galardoado co Premio Vicente Risco pola obra Transición.
Tamén se fai referencia a Castelao e á súa obra Sempre en Galiza, a Antón Avilés de
Taramancos e a Rosalía de Castro. Por último, faise referencia á posta en escena d’A
galiña azul a cargo do grupo Airiños.
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Rodríguez Fernández, Arancha, “Palacios, Manuela (ed.) (2016): Six Galician Poets
(trad. Keith Payne). Todmorden (Reino Unido): Arc Publications, 189 pp.”, Madrygal.
Revista de Estudios Gallegos, vol. 20, 2017, pp. 319-320.
Coméntase a antoloxía Six Galician Poetas, editada en edición bilingüe galego-inglés por
Manuela Palacios González coas traducións do poeta irlandés Keith Payne de seis voces
poéticas contemporáneas de Galicia: Yolanda Castaño, María do Cebreiro, Estevo Creus,
Daniel Salgado, Xosé María Álvarez Cáccamo e Chus Pato. Saliéntase a inclusión de
poemas previamente editados así como doutros inéditos.

Romaní, Ana, “En ti me encontraría”, Tempos Novos, n.º 236, ProTexta, “ProPostas”,
xaneiro 2017, pp. 80-81.
Ofrécese unha recensión da obra Elexías a Lola (Engaiolarte, 2016), de Xohana Torres,
facendo referencia á obra anterior da autora Estacións ao mar, publicada en 1980, que
incluía unha epígrafe de sete composicións sobre a súa avoa co mesmo título da obra
presentada. Apúntase que constitúen poemas baseados tematicamente na perda e que a
escritora estabelece unha vinculación directa entre estas composicións e as incluídas no
seu novo libro Elexías a Lola, tanto no tocante á voz lírica coma á figura á que se destinan.
Saliéntase que a obra inclúe doce composicións caracterizadas pola súa brevidade e a
temática do transcorrer do tempo, da contemplación e do sufrimento. Por último,
destácase a orixinalidade da produción literaria de Xohana Torres.

Rozados, Lara, “Violencia cotiá, invisible”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 214,
abril, maio, xuño, 2017, p. 70.
Recensiónase a novela A candidata (Editorial Galaxia, 2016), de Miguel Sande, incidindo
en que é unha maneira de ofrecer a un público xeral dúas formas de violencia brutais do
noso tempo: a violencia machista dun home ao corpo dunha muller e a loita de clases.
Desta novela, que foi Premio Manuel García Barros 2016, saliéntase a técnica para unha
obra dramática contando o relato en primeira persoa, neste caso a través de tres voces
diferentes, asumindo unha parte do relato cada unha.

Salgado, Ana, “Mel con limón”, Tempos Novos, n.º 236, ProTexta, “ProPostas”, xaneiro
2017, p. 78.
Ofrécese unha recensión do poemario O cuarto das abellas (Edicións Xerais de Galicia,
2016), de Antía Otero e refírese ás obras anteriores da autora: (Retro)visor e O son da
xordeira. Destácase a temática existencial relacionada coa memoria e saliéntase que o
poemario está dividido en cinco partes que coinciden co transcorrer dunha vida da
infancia á adultez. Afóndase na pegada biográfica e feminista e tamén nos motivos da
familia, a división da sociedade, a política e a economía. Resáltase a utilización da colmea
como símbolo e vincúlase a temática do poemario recensionado coa da produción dos
seguintes poetas: Xohana Torres, Ana Romaní, Xiana Arias, Lupe Gómez, Celso
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Fernández Sanmartín, Marilar Aleixandre, Eduardo Estévez, Alberto Lema, Dores
Tembrás e Gonzalo Hermo.
______, “A historia posible de Audesinde A.”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 213,
“O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 87-88.
Recensiónase Non hai outro camiño (Xerais, 2016), de Isaac Xubín, quen conta con outras
vertentes artísticas, como a tradución e a poesía. Establécese relación coas obras Desfeita,
de Camilo Gonsar; Elipsis e outras sombras, de Xosé Luís Ferrín; un conto de Ánxel Fole
que non se nomea; A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor; Pensa nao. de Anxo Angueira;
Branco e O bosque é grande e profundo, de Manuel Darriba; Unha puta percorre Europa
e Da máquina, de Alberto Lema; e Cabalos e lobos, de Fran P. Lorenzo. Por último,
saliéntanse as relacións da obra coa Nova Narrativa dende o punto de vista temático.
______, “Onde se acorda para elas unha vida”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º
214, abril, maio, xuño, 2017, pp. 68-69.
Saliéntase da novela Nordeste (Galaxia, 2016), de Daniel Asorey, o papel fundamental da
elipse na narrativa xeral da historia así como a estrutura sostida por episodios curtos cuxos
títulos funcionan como síntese dos mesmos. Indícase que a novela coloca os corpos das
tres protagonistas como foco para tratar de amosar as dúas caras do esplendor das cidades
europeas e a expansión destas debido ao capitalismo, conseguindo botar unha ollada sobre
os mecanismos que fixeron este desenvolvemento posíbel.

Salgado, Daniel, “Rosalía e revolución pasiva”, LUZES, n.º 45, xuño 2017, p. 19.
Ofrécese unha reflexión a partir das ideas que Anxo Angueira explica sobre Follas novas
como produto do fracaso da revolución. Compáranse os ideais que Rosalía de Castro
desenvolve na súa obra de 1880 cos proxectos políticos da Europa de despois da crise
económica.

Salgado, Xosé M., “Otero Pedrayo tradutor de J.R. Jiménez”, A Trabe de Ouro.
Publicación galega de pensamento crítico, n.º 106, setembro/novembro/decembro 2017,
pp. 123-128.
Ofrécese unha introdución breve ao escritor galego Ramón Otero Pedrayo e ás súas
influencias de fóra de Galicia como Azorín, Pío Baroja, Jorys Karl Huysmans ou o máis
relevante para as fins deste estudo, Juan Ramón Jiménez. Dáse unha visión do traballo de
J. R. Jiménez a través de Otero Pedrayo e fálase de diferentes textos de Pedrayo no que
cita a obra de J. R. Jiménez para culminar coa mención da publicación en Lugo, por
iniciativa de Xesús Alonso Montero, de Platero e máis eu. Homenaxe galego a J. Ramón
Jiménez i-a Platero. Explícase que esta obra é un calendario para 1966 no que Alonso
Montero, Antía Cal, Carballo Calero, Xosé Ramón Fernández Oxea, Celso Emilio
Ferreiro, Ánxel Fole, Arcadio López Casanova, Manuel María, Sebastián Martínez Risco,
Xosé Luís Méndez Ferrín, Albiño Núñez, Otero Pedrayo, María Xosé Queizán, Camilo
Suárez Lallanos e Xohana Torres traducen os quince capítulos de Platero y yo. Cóntase
que a versión que Otero Pedrayo enviou para a publicación varía do texto orixinal en
castelán, e que aínda que finalmente o texto publicado para o mes de xaneiro do
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calendario foi máis fiel ao de J. R. Jiménez en castelán, ofrécese unha transcrición do
texto inédito coas variacións que Alonso Montero gardou até hoxe.

Souto, Xurxo, “Unha canción marabillosa, galega e panteísta”, Boletín da Real Academia
Galega, n.º 377, 2017, pp. 169-177.
Achégase unha análise sobre a relación da figura e da obra Manuel María coa produción
da música galega actual. No tocante á literatura, alúdese ás composicións do poeta “Nosa
Señora da Saleta de Astureses” de Versos do lume e do Vagalume, e “Testemuña” de Mar
Maior. Tamén se mencionan as obras Muiñeiro de brétemas, Morrendo a cada intre,
Advento e Terra Chá. Sublíñase a relevancia da música na composición das obras Libro
de cantigas (1955), Versos para cantar en feiras e romaxes (1969), Canciós do lusco ao
fusco (1970), Cantos rodados para alleados e colonizados (1976), O libro das baladas
(1978), Cantigueiro do Orcellón (1984), Cancioneiro de Monforte de Lemos (1991) e
Cantigas e cantos de Pantón (1994). Faise referencia á versión musical de varios poemas
do autor salientando “O carro”, “Cantiga das Encrobas”; “Canto ao idioma galego”,
pertencente a Cantos rodados para alleados e colonizados; “Breve manual para
deprender para señorito”, incluído en Versos para cantar en feiras e romaxes; “O arado”
e “Labregos”, d’Os soños na gaiola; “Canción para agardar un novo día”, de Canciós do
lusco ao fusco; “O asubío”, de Advento e as composicións dos poemarios Aldraxe contra
a Xistra e Os soños na gaiola. Por último sublíñase que “Verbas a miña nai” foi musicado
en éuscaro e “Bando” en catalán.

Souto Vilanova, César, “Poesía e cinema: da adicción e a perda”, LUZES, n.º 43, abril
2017, pp. 72-75
Ofrécese unha reportaxe na que se compara o diálogo que xorde entre o documental Os
días afogados, de C. Souto e L. Avilés, e o poemario Auga a través, de Dores Tembrás.
Explícanse as diferentes maneiras nas que estas creacións sosteñen feridas e traumas
comunais para deixar rexistros das catástrofes. Coa escusa de falar sobre a construción en
1992 do encoro de Lindoso e a consecuencia deste sobre os veciños de Aceredo,
Buscalque, A Reloeira e O Bao, preséntase a profunda relación entre a poesía e o cinema
como métodos de compartir unha experiencia dunha forma emocional. Introdúcense
fragmentos dos poemas de Dores Tembrás a través da reportaxe.

Suanzes, Ángel, “Novo Cinema Galego: A Estación Violenta”, Tempos Novos, n.º 247,
ProTexta, “cultura”, decembro 2017, pp. 47-49.
A propósito dun estudo sobre as características do filme A Estación Violenta, menciónase
que esta película está baseada na novela homónima de Manuel Jabois sobre tres mozos
sumidos na drogadicción.

Sumai, Anxos, “O gato de Catoira”, Tempos Novos, n.º 242, ProTexta, “felinas”, xullo
2017, p. 90.
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A propósito dunha reflexión sobre fútbol e gardametas, faise referencia á figura do
porteiro do Celta, Sergio Álvarez, coñecido como o “Gato de Catoira” e ás súas
declaracións sobre literatura galega. Apúntase que o xogador sinalou como unha das súas
escritoras preferidas a Rosa Aneiros coa súa obra Resistencia. Por último, recóllense as
palabras que a escritora lle dedicou ao porteiro a raíz deste feito.

Tembrás, Dores, “Xohana Torres: liberando Penélopes”, LUZES, n.º 48,.setembro 2017,
p. 61.
Co gallo do falecemento da poeta Xohana Torres, a tamén poeta Dores Tembrás dedícalle
unha breve columna onde fala da figura de Penélope na poesía galega máis
contemporánea e a significación desta figura na propia escrita. Fai referencia ás Penélopes
de Xosé Díaz Castro, Álvaro Cunqueiro, Miro Villar, Marta Dacosta, Carmen Blanco,
Olga Novo e María Rosendo ademais da Penélope da propia Xohana Torres,
estabelecendo un paralelismo entre esta personaxe mitolóxica e a finada poeta. Finaliza
citando un fragmento do poema “Penélope” de Torres.

Torres Regueiro, Xesús, “Arredor de Filomena Dato Muruais (1856-1926)”, Anuario
Brigantino, n.º 40, 2017, “Arte, Literatura, Antropoloxía...”, pp. 453-498.
Ofrece un percorrido pola biobliografía de Filomena Dato Muruais (Ourense, 1856Moruxo-Betanzos, A Coruña, 1926), na que incide en que foi a segunda muller, tras
Rosalía de Castro, en publicar un libro en lingua galega: Follatos (1891).

Valverde, Alberte, “Novos pasos na historiografía literaria galega”, Grial. Revista
Galega de Cultura, n.º 213, xaneiro, febreiro, marzo, 2017, pp. 95-96.
Indícase que a Historia da literatura galega III. De 1916 a 1936 (Edicións Xerais de
Galicia, 2016), editado por X. R. Pena, é o terceiro volume e que inclúe textos críticos da
produción en Galicia entre os anos 1916 e 1936. Coméntase a importancia das Irmandades
da Fala neste contexto e a relación con libros como Sempre en Galiza, de Castelao, e
outros autores como Ramón Cabanillas e Antonio Noriega. Saliéntase o carácter docente
e historiográfico do volume como conxunto dun traballo superior de futura referencia nos
estudos en literatura galega. Ademais dos nomes máis coñecidos, como Vicente Risco,
Ramón Otero Pedrayo, Rafael Dieste e Castelao, destácase a inclusión de estudos sobre
figuras menos populares como Álvaro de las Casas e Jesús Bal y Gay.

______, “Un ghicho tranquilo”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 214, abril, maio,
xuño, 2017, pp. 77-78.
Ofrécese unha recensión do libro recompilatorio Viva Galicia Ceibe (Cancións 19822016) (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Antón Reixa. Despois dun breve repaso pola
creación experimental dos anos oitenta do século XX da man de Lois Pereiro, Manuel
Outeiriño e Antón Reixa, pásase a comentar o conxunto que se insire neste volume, que
xa fora publicado en 1994 e que agora Edicións Xerais reedita e actualiza para o público
xeral. Indícase que o libro inclúe textos dos discos Os Resentidos (dende o maxisingle
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Surfin’ccp até Están aquí, ou o recente versión “suite” de Fai un sol de carallo) así como
a opereta After Shave, dúas rarezas e os cantos mercenarios. Ademais, amplíase o libro
incluíndo as letras de Nación Reixa e o volume Escarnio (1999). Destácase desta
reedición a importancia dos paratextos para darlle vida ás letras e a valentía da editora ao
devolver un libro destas características ao mercado actual.

Vázquez Freire, Miguel, “Dos canis á Xihad. Tribos múltiples”, Tempos Novos, n.º 236,
ProTexta, “en foco”, xaneiro 2017, pp. 16-20.
No contexto dun artigo que explora os comportamentos da xuventude actual, faise
referencia a Manuel Antonio como poeta.

______, “Profecías incumpridas na cultura do espectáculo”, Tempos Novos, n.º 239,
ProTexta, “cultura”, abril 2017, pp. 36-41.
No contexto dunha reflexión sobre o panorama cultural dos últimos vinte anos, no tocante
á literatura galega, destácase o labor de tradución das editoriais Kalandraka e
Rinoceronte, así como o traballo de difusión de álbums de creadores galegos que leva a
cabo a primeira. Tamén se alude á obra de Manuel Rivas Os libros arden mal (2006)
vinculando o seu contido, sobre a eternidade dos libros fronte ao totalitarismo, coa
supervivencia da novela.

______, “Nomes de muller: a profecía cumprida”, Tempos Novos, n.º 242, ProTexta,
“cultura”, xullo 2017, pp. 72-76.
Ofrécese unha achega ao perfil das creadoras cunha obra que contribuíu á renovación da
cultura galega nos últimos anos. A raíz da referencia ao ensaio Elas e o paraugas
totalizador (Edicións Xerais de Galicia, 2005), de Helena González Fernández, sublíñase
a relevancia das escritoras á hora de irromper e levar a cabo transformacións en diferentes
eidos da literatura galega e destácanse as figuras de Chus Pato e María do Cebreiro. A
partir das observacións incluídas na obra de Manuel Forcadela Sete leccións de poesía
(Espiral Maior, 2009), incide na viraxe da poesía social e política de Chus Pato á
individualista que representa a obra de María do Cebreiro. Por último, apúntanse as
características da produción de ambas as dúas autoras que posibilitan a conxunción das
perspectivas anteriores.

Vega, Rexina, “A copa da Cup”, Tempos Novos, n.º 237, ProTexta, “todo é peixe”,
febreiro 2017, p. 13.
No contexto dun artigo sobre a promoción das copas menstruais por parte do partido
catalán A Cup, faise referencia á poeta Neves Soutelo e á súa obra Diáspora.

______, “San calcetín”, Tempos Novos, n.º 238, ProTexta, “todo é peixe”, marzo 2017, p.
11.
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No contexto dunha reflexión sobre a concepción do amor, menciónase a novela Ostrácia
(Através Editora, 2015), de Teresa Moure, e faise referencia ao seu contido sobre o amor
como detonante da revolta.

______, “Rosaliana”, Tempos Novos, n.º 239, ProTexta, “corpos e almas”, abril 2017, p.
58.
Achégase unha reflexión sobre a apropiación pública da figura de Rosalía de Castro.
Apúntanse, por unha banda, as reservas sobre o rexeitamento de Pilar García Negro con
respecto á concepción icónica, trivial e popular da figura da escritora. Por outra banda,
coméntase a consonancia con García Negro sobre a pertinencia de aceptar a diversidade
lingüística da obra de Rosalía. Tamén se vincula a escritora con Álvaro Cunqueiro a
propósito da súa produción literaria en galego e castelán.

______, “Tensións no sistema literario galego”, Tempos Novos, n.º 239, ProTexta,
“crónica”, abril 2017, pp. 77-82.
Ofrécese unha análise sobre o transcurso da onceava edición do Ciclo de Escritores/as na
Universidade para explorar as circunstancias actuais dos principais xéneros da literatura
galega, recollendo as valoracións dos creadores que interviñeron no acto. Proporciónanse
as reflexións que Susana Sánchez Aríns e Xesús Constela realizan sobre a influencia do
mercado na produción novelística, facendo referencia á novela Memorias dun neno
labrego, de Xosé Neira Vilas. Por outra parte, alúdese ao debate de Iolanda Zúñiga e
Silvia Penas sobre a pertinencia de concibir a poesía como texto ou valorar tamén a súa
mestura con outras artes. Por último, achégase a análise que, na presenza de Manuel
Lourenzo, Avelina Pérez realizou sobre o teatro galego recente en función das
concepcións de drama e posdrama.

______, “E fútbol”, Tempos Novos, n.º 241, Protexta, “todo é peixe”, xuño 2017, p. 57.
A propósito dunha reflexión sobre o simbolismo e a repercusión dos himnos cantados a
raíz dun encontro deportivo fronte ao doutros eventos oficiais, menciónase a Eduardo
Pondal como autor do himno galego.

______, “Crise”, Tempos Novos, n.º 242, ProTexta, “todo é peixe”, xullo 2017, p. 56.
Apunta que na novela A candidata (Editorial Galaxia, 2016), de Miguel López Sández, a
temática xira arredor da crise económica e o esmorecemento da clase media a raíz da
mesma. Salienta que na obra se presentan a sexualidade e a terra como vieiros de
liberdade.

______, “Sen cortinas”, Tempos Novos, n.º 244, ProTexta, “todo é peixe”, setembro 2017,
p. 56.

537

A propósito dunha reflexión sobre a exposición pública da vida persoal, alúdese á
escritora Rebeca Baceiredo e aos contidos da súa produción ensaística.

______, “Señora de”, Tempos Novos, n.º 246, ProTexta, “todo é peixe”, novembro 2017,
p. 58.
A propósito da posibilidade de que Dolores Vilavedra pase a formar parte da Real
Academia Galega, apúntase a falta de xustificación da ausencia de María Xosé Queizán
nesta institución.

_____, “Diglósicos”, Tempos Novos, n.º 240, ProTexta, “corpos e almas”, maio 2017, p.
60.
A propósito dunha reflexión sobre a situación lingüística en Galicia, menciónase o
escritor Suso de Toro e a súa produción literaria. Alúdese tamén ás perspectivas de Camilo
Franco en relación a esta cuestión lingüística e, por último, recóllese a opinión de Fermín
Bouza Brey sobre o mundo cultural galego.

Vélez Latorre, Xosé Manuel, “Lucrecio en Otero Pedrayo: A alusión literaria nos artigos
do ‘Parladoiro’ (1946)”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º
106, setembro/novembro/decembro 2017, pp. 117-122.
Preséntase a relación entre o escritor galego Ramón Otero Pedrayo e o autor latino
Lucrecio. Analízase a aparición de referencias a Lucrecio na obra xornalística de Pedrayo
e coméntase sobre a presenza do mundo clásico na obra de Otero Pedrayo e as influencias
deste. Reflíctese a problemática de falar de Lucrecio, un autor latino mal visto polo
tradicionalismo reaccionario hispánico do franquismo, durante os anos da ditadura.
Saliéntase a o punto de vista diferente de Otero Pedrayo citando a este e outro autores
heterodoxos, e poñendo desta maneira en cuestión a cosmovisión cristiá que estruturaba
o réxime franquista.

Villalaín, Damián, “Putas...”, Tempos Novos, n.º 237, ProTexta, “todo é peixe”, febreiro
2017, p. 12.
No contexto dunha reflexión sobre o uso dos insultos como apelativos por parte dos
mozos, menciónase a Fermín Bouza Brey.

Villamor, Luís, “Desbótase o paradigma científico de que cando dúas linguas coexisten,
unha delas acaba extinguíndose”, Tempos Novos, n.º 236, ProTexta, “en foco”, xaneiro
2017, pp. 36-42.
No contexto dunha entrevista ao catedrático en Física da USC Jorge Mira Pérez, co gallo
da súa entrada na Real Academia Galega, faise referencia a diversos persoeiros da
literatura galega como Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo, Víctor Freixanes
e Manuel Rivas.
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______, “Manuel Sánchez Salorio”, Tempos Novos, n.º 241, ProTexta, “entrevista” “en
foco”, xuño 2017, pp. 40-45.
No contexto dunha entrevista ao oftalmólogo Manuel Sánchez Salorio, faise referencia a
Alfonso D. R. Castelao e aos seus problemas oculares e alúdese á obra Castelao na luz e
na sombra, de Valentín Paz Andrade. Tamén se fai referencia a que a percepción de
Castelao con respecto aos cegos na súa produción artística vai mudando e sendo máis
compasiva segundo empeora a súa doenza. Por outra banda, alúdese á figura do autor
Carlos Casares e á súa relación co entrevistado e menciónase a Rosalía de Castro.

______, “Pilar García Negro”, Tempos Novos, n.º 246, ProTexta, “entrevista” “en foco”,
novembro 2017, pp. 36-37.
Achégase unha entrevista feita a Pilar García Negro sobre a situación política e lingüística
de Galicia. No tocante á literatura galega, infórmase de que Pilar García Negro é escritora
e que realizou diversos estudos sobre a obra e as figuras de Rosalía de Castro e Alfonso
D. Castelao. Tamén se menciona a importancia da literatura medieval galega e valórase a
produción de Manuel María, Pilar Pallarés e Marica Campo.

Villar, Miro, “A palabra poética desde dentro do océano”, Grial. Revista Galega de
Cultura, n.º 213, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2017, pp. 92-93.
Coméntase que a obra A relixión do mar (Instituto de Estudos Miñoranos, 2016) de Xosé
Iglesias Lamela, ten unha estrutura tripartita cun paralelismo constante, de forte débeda
cos libros de catequese en que se inspira. Resáltase que a temática está baseada nos
coñecementos do autor en materia marítima, pero tamén se tivo que formar para a sección
dedicada ao estaleiro. Faise referencia a Victoriano Taibo, Alfonso D. R. Castelao, Avilés
de Taramancos, Manuel Rivas, Celso Emilio Ferreiro e Alexandre Nerium, así como ás
obras Transfusión oceánica, Tamén navegar. Escolma de poesía galega sobre carpintería
de ribeira e embarcacións tradicionais e Vogar de couse. Por último, apélase á dificultade
da vida no mar e menciónase a canle de Youtube do autor, na que recita varios poemas
desta obra.

______, “A condensación expresiva dos tercetos”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º
215, xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 99-100.
Recensiónase o libro de poemas Máscaras de Espello (Espiral Maior, 2016), de Raúl
Gómez Pato, galardoado co I Premio de Poesía Xosé María Díaz Castro. Despois de facer
un breve recorrido pola obra poética de Gómez Pato a través de Choiva, vapor e
velocidade (1999), A casa deshabitada da familia Pena (2001), Verba quae supersunt
(2003) e Tratado de zooloxía para corazóns mancados (2009), explícase que en Máscaras
de Espellos xúntanse cento sesenta e nove tercetos que aparecen libres en rima e métrica.
Saliéntase este carácter innovador e experimental do autor case en forma de versículos
bíblicos no caso dos versos máis longos. Indícase que os textos carecen de signos de
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puntuación e que o abano de temáticas é tan amplo que resulta imposíbel realizar un
compendio.

______, “A escura lembranza do Prestige”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 216,
“O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 89-90.
Ofrécese unha recensión do poemario Mar da morte (Edicións de Pedra, 2017), de Santi
Borrell i Giró. Apúntase que se trata dunha edición bilingüe en catalán e galego dun
poemario arredor do naufraxio do Prestige. Faise un percorrido pola obra do autor e
destácanse as principais actividades culturais nas que colaborou. Explícase que o
poemario consta dunha única composición dividida en cinco partes e apúntanse as
características tipográficas e ilustrativas da obra. Achégase unha análise do contido a
partir da súa estrutura, pois o poema divídese no momento anterior ao naufraxio, no intre
do afundimento na costa de Muxía, no diálogo entre as diversas autoridades responsábeis
de actuar, no afundimento do barco e na evasión das responsabilidades políticas fronte á
reacción popular. Por último, reivindícase a función do poemario como defensa do medio
ambiente e vincúlase con obras da literatura galega como Himno Verde (1992), de
Bernardino Graña, e as antoloxías Alma de beiramar, Negra sombra. Intervención poética
contra a marea negra e Sempre mar.

Villar, Paulo, “Subversión de mulleres”, Tempos Novos, n.º 237, ProTexta, “crítica”,
febreiro 2017, p. 77.
Ofrécese unha recensión da novela Nordeste (Editorial Galaxia, 2016), de Daniel Asorey,
salientando que foi galardoada co Premio de Narrativa Breve Repsol 2016. Faise
referencia ás obras anteriores do autor De soños e memorias e O álbum da derrota. Dáse
conta de que Nordeste constitúe unha novela composta por tres historias vinculadas polos
esforzos de tres mulleres que procuran unha sociedade xusta. Explícase que dúas destas
historias están ambientadas no Brasil e que se centran nas figuras de dúas mulleres
vinculadas aos bandoleiros que se opoñen ao caciquismo de maneira violenta. Destácase
que a terceira historia transcorre en Galicia, onde se vén de instaurar unha república tras
as revoltas irmandiñas, sendo unha muller a valedora e a opositora a un proceso de
colonización. Por último, saliéntase que a novela pon de manifesto a preponderancia da
economía sobre as persoas mentres que as mulleres encarnan a defensa da liberdade.

______, “A recuperación da memoria celta”, Tempos Novos, n.º 239, ProTexta,
“narrativa”, abril 2017, p. 97.
Recensiónase a obra O país da brétema (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Suso de
Toro, na que se combina narrativa, mitoloxía e política. Sinálase que constitúe unha
revisión da historia dos celtas até a actualidade e que consta de tres bloques. Indícase que
o primeiro pivota arredor das figuras de James Joyce e Ramón Piñeiro e o seu labor de
engrandecer a cultura a través da literatura, así como da oposición que representa o
celtismo fronte ao centralismo. Por outra parte, achégase que o segundo bloque xira
arredor do celtismo en Irlanda e a súa vinculación co nacionalismo. Por último, saliéntase
que o terceiro bloque constitúe un estudo da supervivencia do celtismo en occidente.
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Villares, Ramón, “Bretaña na cultura galega. Conexións e semellanzas”, Grial. Revista
Galega de Cultura, n.º 215, xullo, agosto, setembro, 2017, pp. 14-21.
Preséntase unha versión escrita do discurso pronunciado no acto de entrega do título
doutor honoris causa pola Université Rennes-2 a Ramón Villares o 7 de marzo de 2017.
Faise un recorrido histórico polas conexións entre a cultura galega e a cultura da Bretaña.
Fálase da novela As crónicas do sochantre (1956), de Álvaro Cunqueiro, como punto de
partida destas conexión aínda que se recoñece que xa hai certos puntos de unión entre as
dúas nacións en romances medievais en Francia. Tamén se fai referencia a Teoría do
nazonalismo galego (1920), de Vicente Risco, en relación á orixe celta de Galicia e libros
doutros autores como Ramón Otero Pedrayo, en Memorias de ultratumba e Os camiños
da vida, así como unha breve referencia á inspiración que a cultura francesa provocaba
en Emilia Pardo Bazán.
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V. 5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Ameixeiras, Diego, “A gran provocación de Oleanna”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “Galego”, “1.280 almas”, 14 abril 2017, p. 8.
Recensiónase a adaptación ao galego da peza teatral Oleanna (Editorial Galaxia, 2016),
de David Mamet, en tradución de Manuel Vieites García e estreada en Estados Unidos en
maio de 1992. Coméntase que vinte e cinco anos despois a mellor virtude que segue a
exhibir Oleanna é a súa capacidade para provocar reflexións contrapostas, debate sobre
feminismo e os valores tradicionais da sociedade norteamericana, así como da violencia
sexual.
_____, “O horror segundo Clark Ashton Smith”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 almas”, 12 maio 2017, p. 8.
Recensiónase a tradución ao galego d’O escultor de Gárgolas (Urco Editora, 2016), de
Clark Ashton Smith, a cargo de Tomás González. Coméntase que o volume recolle once
relatos (un deles é o que dá título ao volume) que o autor ambientou en Averoigne,
provincia ficticia da Francia medieval.
_____, “O precipicio dos días”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En galego”,
“1.280 almas”, 18 agosto 2017, p. 6.
Fala da temática emocional e transgresora d’A fiestra aberta (Toxosoutos, 2017), de Juan
Parcero, referíndose a William Faulkner e á obra O ruído e a furia. Indica que esta obra
trata a infelicidade e incomprensión a través de traxedias múltiples.

Araguas, Vicente, “Inma fai trasnadas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 965/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 965, “máis Libros”, 8
xaneiro 2017, p. 30.
Na recensión d’Aqueles días en que eramos malas (Editorial Galaxia, 2016), apúntase
que Inma López Silva xoga cunha certa dose de experimentalismo e de transgresión.
Coméntase que a acción se desenvolve nun presidio, no cárcere da Lama de Pontevedra,
protagonizada por unha escritora chamada Inma, unha monxa, unha rapaza colombiana,
unha prostituta do Berbés e unha funcionaria de prisións, da cal se indica que é a
personaxe máis potente da novela. Engádese que dentro da propia narrativa aparece a voz
da autora, a través do recurso literario da intromisión, que equipara con Miguel de
Cervantes, para verter críticas a un sistema literario no que afirma que a autora non se
sente moi cómoda. Remátase afirmando que se trata dunha novela ben traballada e
intelixente.

_____, “Outra historia”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 967/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 967, “máis Libros”, 22 xaneiro
2017, p. 30.
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Na recensión de Sacar a bailar (Pigmalión, 2016), afírmase que a autora, Rosalía
Fernández Rial, era descoñecida até o momento, a pesar de ter xa publicados cinco libros.
Coméntase que a autora se dedica a mesteres moi diversos, como o de performer, e faise
referencia á capa do libro onde sae o corpo da poeta. Destacáse que Sacar a bailar é unha
recompilación do seu traballo dende 2009 até 2016, e faise un breve resumo de cada un
dos poemarios: En clave de sol (2009), Átonos (2011), Vinte en escena (2012), Ningún
amante sabe conducir (2014) e Contra-acción (2016).

_____, “Instant Karma”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 970/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 970, “máis Libros”, 12 febreiro
2017, p. 30.
Recensiónase rosa tántrica (Alvarellos Editora, 2016), da autoría de Luz Pozo Garza, “a
dona da poesía galega”, en edición ao coidado de Olivia Rodríguez e Henrique Alvarellos,
con senllos poemas de Claudio Rodríguez Fer e Carmen Blanco. Explícase que o
poemario presenta un título transparente pois móvese nesa procura do karma que ubica a
autora nunha liña orientalista que xa albiscara anteriormente na súa obra, coa presencia
nidia de Jorge Luis Borges e tamén na compaña de María Kodama. Engádese que no
poemario destaca a sensación de brancura, a voz de Paracelso e as rosas (que se colocan
en conexión coas rosas que ardían en El pasajero, de Ramón María del Valle-Inclán).
Péchase o artigo afirmando que se trata dun libro complexo, mais doado, e que reproduce
a cita de Goethe “Luz, máis Luz”.

_____, “Das boas intencións”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 971/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 971, “máis Libros”, 19 febreiro
2017, p. 32.
Comenta que A ira dos mansos (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Manuel Esteban
(Vigo, 1971), gañadora do Premio Xerais 2016, consta de dúas historias, protagonizadas
polo policía Manso, un home que responde aos tópicos do xénero policíaco. Engade que
hai unha certa intención moralizante, mais que esta non deturpa a calidade, pois as dúas
historias son relativas a unha cativa e un cativo que teñen síndrome de Down.

_____, “Escolma posible”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 972/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 972, “máis Libros”, 26 febreiro
2017, p. 30.
Comeza a recensión do poemario No seu despregar (Apiario, 2016) cunha breve
referencia á Escolma posible, de Castelao, para dar conta da dificultade de escolmar certa
Galicia. Refire que No seu despregar inclúe algunhas autoras e autores que están a facer
a nova literatura galega; unha literatura fresca, descoñecida, agás “valores moi en alza”
como Rosalía Fernández Rial, Tamara Andrés e Gonzalo Hermo, de quen destaca que
mereceu o Premio da Crítica. Pecha citando o resto de autores escolmados: Alfonso
Traficante, Alba Cid, Alicia Fernández, Antón Blanco, Celia Parra, Francisco Cortegoso,
Helena Salgueiro, Ismael Ramos, Jesús Castro, Lara Dopazo, María Vilas, Noelia Gómez,
Olalla Tuñas e Paula Antía Rey Baliña.
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_____, “Lectura enteira”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 975/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 975, “máis Libros”, 19 marzo
2017, p. 30.
Recensiónase a Historia da Literatura Galega III. De 1916 a 1936 (Edicións Xerais de
Galicia, 2016), de Xosé Ramón Pena, que define como “unha obra cenital da literatura
galega”. Indica que toma como punto de partida o ano 1916 coa constitución das
Irmandades da Fala, das cales comenta que no xornal foron estudadas polo profesor
Dobarro. Engade versos de Antón Villar Ponte que foron utilizados como himno das
Irmandades: “Pobo que o seu verbo esquece/é traidor á natureza:/como irmáns todos
falemos/a nobre fala gallega”. Destaca que a Historia continúa até 1936, que transcorre
pola “prata” das letras galegas (en referencia a Manuel Antonio, Ramón Otero Pedrayo e
Ramón Cabanillas, aos que engade a Fermín Bouza-Brey, Alfonso D. R. Castelao como
escritor, Vicente Risco e Rafael Dieste) e que remata co teatro de “Os anos da prata”.

_____, “Sentimentalistas”, Diario de Arousa / Diario de Ferrol, “Suplemento
Dominical”, n.º 976, 26 marzo 2017, p. 30.
Principia afirmando da antoloxía Séntimentalismo. II Antoloxía trascendental (Bubela,
2017) que está ben que “haxa poetas dispostos a remexer nas augas, ás veces, un pouco
estancadas de máis, da poesía que aquí se practica”. Destaca que a poesía de Xesús
Manuel Valcárcel “ten un aquel de carraxe apocalíptica (moi ben medida) e outro pouco
de seiva ‘beat”, e que outros autores recompilados nesta escolma son “xente rompedora”,
caso de Eva Veiga e de Baldo Ramos, e que Carlos Arias agarda “esa man que non termina
de aloumiñalo como debera cun recoñecemento maior”. Reflexiona sobre o significado
de “sentimentalismo” exposto polo “anónimo prologuista” e salienta que lle chama a
atención que refira ademais a proposta de “abrirlle as portas ao sentido do humor”.
Finaliza incidindo en que os autores presentes nesta antoloxía funcionan “de remexedores
ou atizadores”.

_____, “Río de Vigo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 977/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 977, “máis Libros”, 2 abril 2017,
p. 34.
Comenta que na novela Historias para coñecermos Vigo. Calvario Lavadores. Entre os
dous hai un río (Editorial Elvira, 2016), a escritora e performer María Lado, recrea as
historias dun barrio, Lavadores, cos rapaces e rapazas como protagonistas. Indica que
presenta ilustracións fotográficas do propio barrio, citas de autores e autoras da súa
xeración e doutras anteriores, como X. L. Méndez Ferrín, e tamén de Suso Vahamonde,
poeta da Costa da Morte. Destaca que a autora pretende con esta novela humanizar a urbe
ao tempo que achega unha ollada verdadeira da mocidade, “tantas veces falseada na
literatura infantil e xuvenil”. Engade que a novela se abre cun prólogo didáctico de
Alberto Vilaboa Pérez.
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_____, “Six Galician Poets”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 979/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 979, “máis Libros”, 16 abril
2017, p. 32.
Comenta a escolma bilingüe galego-inglés Six Galician Poets (Arc Publications,
Tordmoden, UK, 2016), editada por Manuela Palacios e traducida por Keith Payne, con
poemas de Xosé María Álvarez Cáccamo, Yolanda Castaño, María do Cebreiro, Estevo
Creus, Chus Pato e Daniel Salgado. Destaca que a presenza de Yolanda Castaño, María
do Cebreiro e Chus Pato é de existencia inexcusábel en calquera antoloxía de poesía
galega. Refire que se trata dunha edición moi coidada, con prólogo de Manuela Palacios,
e que representa a poética moderna galega.

_____, “Erotismo e pornografía”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 996/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 996, “máis Libros”, 13
agosto 2017, p. 32.
Coméntase a monografía Literatura galega e pornografía (Edicións Positivas, 2016), do
profesor da Universidade de Coruña Xulio Pardo de Neyra. Indícase que abrangue autores
de diferentes épocas no mundo literario galego como os trobadores de Neda e Don
Fernando de Esquío, Eduardo Pondal e Evaristo Correa Calderón para tratar de dar una
visión de conxunto sobre a literatura pornográfica. Apúntase que conta con influencias de
autores como Sade, Feur e Apollinaire e tamén cun prólogo de Xavier Alcalá que prepara
o lector para o contido da monografía.

_____, “Coñecer ao grande”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 997/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 997, “máis Libros”, 27 agosto
2017, p. 32.
Destácase a figura do escritor Xosé Figueira Valverde pola súa pureza estilística e unha
produción que toca todos os temas sobre os que xa escribira en diferentes publicacións.
Terceiro Adral (2017) achega unha mirada a moitos temas como por exemplo información
sobre expresións populares. Considérase un autor erudito cun gran coñecemento obre
diversos temas.

_____, “A ducia do frade”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 1.002/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.002, “máis Libros”, 24
setembro 2017. p. 32.
Fala detalladamente dos autores que compoñen Unha ducia de galegos (2017), de Víctor
F. Freixanes, publicada por Galaxia que trata de reconstruír a situación de escritores
galegos durante o remate da época franquista e o comezo da democracia. Sinala que
recolle doce entrevistas Ramón con figuras importantes que xa finaron coma Otero
Pedrayo, Ramón Piñeiro ou Valentín Paz-Andrade e outras que seguen en activo coma
Xesúa Alonso Montero, Xos é Luís Méndez Ferrín e Xosé Manuel Beiras. Considéraa
unha obra co don da intemporalidade, aínda que non inclúa a ningunha escritora. Salienta
que a metade dos nomeados xa foron homenaxeados no Día das letras Galegas e dous
deles presidiron ou presiden a Real Academia Galega.
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_____, “Ramiro que non se fora”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.004/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.004, “máis Libros”, 8
outubro 2017. p. 32.

Comenta que se trata da reedición dun dos libros de poemas máis importantes de Ramiro
Fonte, As cidades da nada (Trifolium, 2017), que foi presentada dentro dun dos actos
acaecidos pola homenaxe da vila onde nacera Ramiro Fonte, quen lle pon nome á
biblioteca municipal. Tamén destaca que ao longo do poemario se poderán atopar
multitude de referencias a autores integradas na creación poética que toma forma como
discurso reflexivo.

_____, “Galicia Beibe”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol, “Suplemento Dominical”,
n.º 1009, 12 novembro 2017, p. 32.
Fai unha recensión do libro de Antón Reixa, Viva Galicia Beibe.

Blanco Casás, Laura, “Diferente e irreverente”, La Opinión, “Saberes”, n.º 565, “Letras
galegas”, 4 febreiro 2017, p. 10.
Coméntase O caderno vermello (Hugin&Munin, 2016), de Benjamin Constant de
Rebecque, verquido ao galego por Marie Abraira. Indícase que se trata dun autor
importante na fin do século XVIII, filósofo, político e escritor de diversos ensaios de corte
político e social como o Curso de política constitucional e a Miscelánea de literatura e
política. Destácase que O caderno vermello é unha obra diferente, unhas memorias
autobiográficas dos seus primeiros vinte anos de vida, escritas cando el tiña corenta e
catro anos. Cualifícase como unha obra irreverente, entretida e hilarante en ocasións,
celebrada por autores como Italo Calvino e Jules Michelet.

_____, “Emocionante historia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 623, “Libros”, 20
abril 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 576, “Letras galegas”, 29 abril 2017, p. 10.
Comenta As mans da terra (Editorial Toxosoutos, 2016), de Laura Rey Pasandín,
publicada na colección “Nume”. Afirma que a autora mereceu o III Certame de Poesía da
Biblioteca Pública da Coruña Miguel González García e que non se lle coñece máis obra
publicada até agora. Indica que n’As mans da terra dá voz, en primeira persoa, a Maruxa
para relatar a historia dela e da súa familia; unha narrativa que comeza cunha retrospectiva
ao momento en que súa nai comezou a servir nunha casa allea con sete anos. Engade que
se achega un cadro costumista que trata temáticas como a fame, a xustiza, a emigración
e a morte, así como o xeito de vida das persoas labregas e das mulleres do rural.

Caamaño Rivas, Víctor, “Comprometido con Cambados”, Sermos Galiza, “Caderno de
análise”, “A fondo”, n.º 182, 9 novembro 2017, contracuberta.
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Comeza considerando que, pese a que Ramón Cabanillas, nunha carta enviada a Ricardo
Carvalho Calero en 1954, afirmaba: “... eu sempre fun, sustantivamente, un burócrata...”,
o seu espíritu non o era, xa que lle doían “as inxustizas que vía ao seu redor vidas dun
forte caciquismo, e o estado de atordamento no que se atopaba a súa vila, froito do
desleixo das súas clases dirixentes”, polo que abandonou a praza de “burócrata” e
combateu dende a escrita. Apunta que escribiu nos xornais cambadeses creados e
dirixidos por el mesmo, El Umia e El Cometa, nos que repasaba temas locais e comarcais
e tamén temas de “alta política”. Conclúe afirmando que Cabanillas “viviu con
intensidade a política municipal, coa mesma paixón que despois amosou no seu apoio á
loita agraria de Basilio Álvarez, ou na creación das Irmandades da Fala e do Partido
Galeguista”.

Caride Ogando, Ramón, “Un folleto de combate adicado a unha vila fidalga”, Sermos
Galiza, “Caderno de análise”, “A fondo”, n.º 182, 9 novembro 2017, p. 4.
Nomea as obras publicadas por Ramón Cabanillas antes de saír do prelo Da terra
asoballada (1917), do cal apunta que é “o libro máis compacto de poesía civil que
produciu a nosa literatura” e alude aos poemas que recolle de poemarios anteriores e que
elimina na reedición de 1926. Salienta que “o Cabanillas final, de fasquía petrucial,
desenganado e velliño, non subscribirá esta vontade súa de cando mozo, nin se recoñecerá
encadrado nesta liña loitadora”.

Chapela, Xurxo, “A peor novela galega de 2016”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 69, 19 febreiro 2017, p. 5.
Como resposta á entrada publicada no blog Biosbardia de César Lorenzo, onde afirmaba
que A ira dos mansos (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Manuel Esteban, galardoada
co Premio Xerais 2016, era a peor novela, recoñece que a novela é de baixa calidade, o
que evidencia que o certame perde crédito. Para argumentar a súa afirmación, engade
textos tirados da obra e remata facendo referencia ás palabras de César Lorenzo sobre o
argumento da peza: “Un puto poli ten que enfrontarse a un fodido caso de asasinato na
maldita cidade de Vigo. O madeiro é tan espabiletas que en 45 páxinas xa ten resolto o
crime, pero para os lectores aínda quedan outras 144 páxinas de tópicos, déjà vu
argumentais e torpezas narrativas”.

Conde, Alfredo, “Xavier Senín”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”, 14
xaneiro 2017, p. 4.
Faise un percorrido pola traxectoria profesional de Xavier Senín, co gallo da publicación
d’O alfaiate portugués (Editorial Galaxia, 2016). Indícase que, grazas ao seu labor como
conselleiro, botou a andar a primeira lei de bibliotecas e achéganse un par de anécdotas
vitais do autor para mostrar a súa paixón polos libros. Logo, dáse conta da nova escolma
de relatos editada, a cal tira o título do primeiro dos relatos. Sobre o estilo, coméntase que
presenta unha prosa sinxela e clara e que os relatos convidan á serenidade e paz.
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Correa Piñeiro, Duarte, “Cabanillas, persoa comprometida”, Sermos Galiza, “Caderno
de análise”, “A fondo”, n.º 182, 9 novembro 2017, p. 2.
Encomeza afirmando que Ramón Cabanillas mereceu “o recoñecemento na súa etapa de
esplendor creativo”, recoñecemento en base á “calidade literaria da súa obra” e ao “feito
de ser unha persoa que participa activamente na vida social e política nun momento
convulso da Galiza contemporánea pero ao tempo marabilloso”, sendo non só
“espectador” senón tamén “protagonista da Galiza que lle tocou vivir”, dende o episodio
“marcante” da súa participación “no cortexo de traslado dos restos de Rosalía de Padrón
ao Panteón de Galegos Ilustres en Bonaval” en febreiro de 1891, e a asistencia en
Vilagarcía en 1912 a un mitin de Acción Gallega, coa que encomeza a súa vinculación co
movemento agrarista e co seu líder, Basilio Álvarez. A seguir detense na etapa de paso
“do rexionalismo ao nacionalismo”, resaltando a súa participación na prensa, tanto
publicando poemas coma “mostrándose partidario de que o movemento rexionalista
culmine a súa evolución ideolóxica converténdose en nacionalismo”. Cita como
exemplos a súa proposta, aprobada despois, para que A Nosa Terra “pase a ser único
órgano oficial do nacionalismo galego” e o seu “papel relevante” nos actos de celebración
do 25 de xullo de 1930 en Vigo e na reunión do Pacto de Barrantes en setembro de 1930,
así como a súa participación no Comité Central da Autonomía constituído o 8 de xaneiro
de 1933. Apunta que no seu distanciamento do Partido Galeguista inflúen “sobre todo o
seu rexeitamento á alianzas do galeguismo con forzas políticas de obediencia estatal”, as
súas conviccións relixiosas “enfrontadas co laicismo e con algúns excesos republicanos”
e críticas “inxustas á súa persoa” dende sectores nacionalistas cando aceptou o
nomeamento para un posto no Consello Nacional de Cultura no goberno de dereita
durante o bienio negro (1933-1935). Comenta que na última etapa da súa vida, “será xunto
con Ramón Otero Pedrayo un dos referentes para quen en plena ditadura manteñen izada
a bandeira de Galiza”. Conclúe destacando que “tanto a súa actividade política e social
como o conxunto da súa obra están ao servizo da causa da nación galega”.

Costa Gómez, Antonio, “Ramiro Fonte, una casa en la tormenta”, Diario de Pontevedra/
El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 72, 12 marzo 2017, p. 4.
Comenta, a modo de anécdota, que cando o seu amigo Ramiro Fonte chegou á súa vila
para buscar un poema inédito de Ramón Cabanillas, aínda non sabía que publicaría
Pensar na tempestade (1986), mais si que tiña inquedanzas poéticas e que participaba na
antoloxía Cravo fondo. Destaca o poema “Praza do mundo” e intúe que versa sobre a
praza da Quintana en Compostela; tamén comenta o poema “Unha parella de namorados”,
unha peza na que o autor reúne a Kleist cunha compañeira suicida nun lago de Berlín; e
“La chambre de Van Gogh á Arles”, do cal afirma que a tempestade non está só rodeando
o cuarto, mais si no cuarto mesmo. Remata cunha referencia á amizade que os une e á alta
calidade do poeta.
Dorado, Julio, “Danse lido con ledicia”, La Región, “Opinión”, “La vida al vuelo”, 9
febreiro 2017, p. 31.
Expón que o poemario Danse Lido (El Cercano, 2014), de Afonso Vázquez-Monxardín,
presenta unha lingua híbrida de galego enxebre, galego culto, galego coloquial, galego
normativizado e castrapo, con poemas que beben do socialismo de Manuel Curros
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Enríquez, o galeguismo de Alfonso D. R. Castelao, o realismo de Xosé Neira Vilas, a
retranca de Wenceslao Fernández, a nostalxia de Rosalía de Castro, e a prosa e maxia de
Álvaro Cunqueiro.

ECG, “O CDG abre con ‘Tartufo’ a colección O papel do teatro”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 27 xaneiro 2017, p. 40.
Informa que esta tradución da peza Tartufo (AGADIC/ Edicións Positivas, 2016), de
Molière, inaugura a colección “O papel do teatro” e achega datos da edición e das postas
en escena que tiveron lugar dende setembro a decembro. Cita o cartel que se reproduce
na edición e o estudo introdutorio de Carles Alfaro, e resume o tema da peza. Remata
citando os lugares de venda da peza.
Esteban, Manuel, “Sobre ʻA ira dos mansos”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“novidades”, 6 abril 2017, p. 7.
Encomeza dando conta do contido e o obxectivo da novela merecedora do Premio Xerais
de Novela 2016, A ira dos mansos (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Manuel Esteban.
A seguir, incide en que explora a situación de ter un fillo con síndrome de Down. Trata
de derrubar moitos dos prexuízos sobre o síndrome, centrándose sobre todo na inclusión,
a dignidade e o respecto, tratando de ser un espello da sociedade mais tamén unha panca
para cambiar a situación.

Fernández Rei, Francisco, “O Legado familiar ‘Ramón Cabanillas”, Sermos Galiza,
“Caderno de análise”, “A fondo”, n.º 182, 9 novembro 2017, pp. 6-7.
Dá conta da súa presenza o 28 de febreiro de 2015 no acto de sinatura da doazón do legado
familiar Ramón Cabanillas ao concello de Cambados e informa do seu contido, que puido
observar mentres Luís Rei preparaba o inventario, do que destaca unha carta datada na
Coruña o 8 de abril de 1916 e asinada por “un bon gallego” e o caderno manuscrito “Notas
sobre os libros, as composicións dispersas e os inéditos”. Comenta o encargo o 24 de
maio de 2016 dun informe sobre o legado por parte de Víctor Caamaño, concelleiro de
Cultura de Cambados, para cuxa elaboración traballou na casa da Pitusa Vidal, a partir do
labor realizado por Luís Rei quen, por mor da súa enfermidade e falecemento, deixou
moito “material sen inventariar” e “bastante estaba só clasificado”. Apunta que o “novo
inventario” rematouno o 30 de decembro de 2016 e que nel engadiu a “maior información
posible, sobre todo no inxente material de prensa”. Finaliza reproducindo as palabras
pronunciadas por Luís Rei o día do acto de doazón do legado respecto á singularidade do
mesmo: “non só contén documentos de ou sobre Ramón Cabanillas, senón tamén dos seus
fillos e fillas”, “a forte presenza de Cambados neste conxunto documental” e “unha boa
presenza de Álvaro Cunqueiro en temas sobre Cabanillas” ou “sobre Cambados e a Festa
do Albariño”. Finaliza resaltando o labor de “formiguiña” desenvolvido por Pitusa Vidal,
“xuntando tanta documentación de valor inestable sobre Cabanillas e a historia recente
de Cambados”.
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Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, “As Irmandades da Fala, cen anos despois”, La Voz
de Galicia, “Opinión”, 31 xaneiro 2017, p. 13.
Dáse conta do nacemento do grupo ILLA (Investigación Lingüística e Literaria Galega),
da Universidade da Coruña, organizadores do monográfico As Irmandades da Fala, cen
anos despois (Universidade da Coruña, 2016), que saíu do prelo co gallo do centenario
das Irmandades da Fala. Coméntase que a monografía ten un carácter interdisciplinar para
dar conta das diversas actuacións promovidas polas Irmandades; un conxunto de
dezanove autores provenientes de diferentes institucións nacionais e españolas, entre os
que se cita a X. L. Axeitos, Justo Beramendi, Carlos L. Bernárdez, Carlos C. Biscainho,
Ánxela Bugallo, Mª Victoria Carballo-Calero, Uxío-Breogán Diéguez, Xosé A. Fraga,
X.R. Freixeiro Mato, Mª Pilar García Negro, Emilio X. Ínsua, Xoán López Viñas, Luis
Martínez-Risco, Iolanda Ogando, Olivia Rodríguez, Ramón R. Palleiro (Moncho do
Orzán), Xosé M. Sánchez Rei, Miguel A. Seixas e Laura Tato Fontaíña. Indícase que os
dezaoito traballos abranguen dende reflexións de conxunto até aspectos máis específicos,
con especial atención á cuestión lingüística, mais tamén á produción artística e literaria.
Coméntase que no seu conxunto o monográfico serve para situar no presente a vixencia
e proxección das Irmandades da Fala como proba de autoorganización política,
“soberanía estética da nación galega”, tal e como proclama o seu manifesto fundacional.

Iglesias Baldonedo, Maribel, “Cabanillas e Asorey, ‘vidas paralelas”, Sermos Galiza,
“Caderno de análise”, “A fondo”, n.º 182, 9 novembro 2017, p. 5.
Encomeza achegando datos biográficos de Ramón Cabanillas e de Francisco Asorey,
previos ao inicio da súa amizade, a partir do regreso de Cabanillas de Cuba e da
publicación do poemario Da terra asoballada (1917). Indica que o contacto entre ambos
os dous foi “intenso, xa sexa en Cambados, en Santiago ou en Madrid” e nomea a obra
dos dous previa á guerra civil, e o novo cruzamento das súas traxectorias “cando Ramón
pasa tempadas no Mosteiro de Samos, de onde sae o libro de poemas Samos” e “Asorey
recibe o encargo de realizar o Monumento ao Padre Feijóo, no claustro do Mosteiro”.
Finaliza destacando que tamén estiveron unidos na vellez, por mor da homenaxe a
Cabanillas, por parte do concello de Cambados, a través da escultura encargada a Asorey,
e polo feito de que ambos repousan no Panteón de Galegos Ilustres,

Gómez, Noelia, “As mans da terra”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 230, 19 xaneiro
2017, p. 3.
Tras apuntar as temáticas tratadas na novela As mans da terra (Editorial Toxosoutos,
2016), de Laura Rey, afirma que a autora “afonda na sociedade machista e homófoba dos
tempos” e apunta que “a morte está presente desde o comezo até o final”. Finaliza
afirmando que a novela é “unha homenaxe ás mulleres labregas que bebe da herdanza de
Neira Vilas”.

Jaureguizar, Santiago, “Atraso en Galicia, vangarda na arte”, Diario de Pontevedra/El
Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 80, 7 maio 2017, p. 8.
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Con respecto ao atraso que sofre Galicia, menciona Os últimos carballos do Banquete de
Conxo (Alvarellos Editora, 2016) no que se describe o picnic que montaron os herdeiros
dos Mártires de Carral o 2 de marzo de 1856 e no que é factíbel que intervira Rosalía de
Castro, e tamén o poemario de Lupe Gómez Camuflaxe. Tamén nomea, como figuras que
fuxiron de Galicia e que foron recoñecidas en vida, a Maruja Mallo e o fotógrafo
Baldomero Pestana, a quen propón para homenaxear o Día das Artes Galegas.

_____, “Mulleres e homes, e viceversa”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 96, 17 setembro 2017, p. 8.
Comeza aludindo a Rilke para exemplificar que “poucos homes aceptan os atributos
femininos”, antes de deterse n’O verán sen homes (Hugin&Munin, 2016), de Siri
Hustvedt, da que resume o argumento e destaca que “o home da protagonista actúa como
unha boa parte do universo masculino, que consideraba as mulleres segundo un criterio
da función que teñen na súa vida: nais, esposas, amantes; pero non como persoas capaces
de desenvolver actividades sen apoiarse nun varón. Ese é un descubrimento recente da
sociedade occidental. No resto do mundo, as mulleres malviven na Idade Media”. Afirma
que “a literatura galega nunca se caracterizou por ter unha novelística sólida” e remata
afirmando respecto das “tendencias novelísticas” que se guía polo Rilke de Cartas a un
joven poeta: “Non escriba versos de amor. Fuxa de formas e temas demasiado correntes”.

Martínez Bouzas, Francisco, “Testemuño descomunal”, La Opinión, “Saberes”, n.º 565,
“Letras galegas”, 4 febreiro 2017, p. 10.
Coméntase que a primeira novela de Victorino Gutiérrez Aller, Acta de Víctimas
(Edicións Laiovento, 2016), se inspira en veciños anónimos de Lalín. Precísase que nela
se mestura a novela testemuño, novela ficcional, novela social comprometida coa
Historia, novela comunal e costumista que retrata o país nos anos corenta do século XX.
Comenta que a trama argumental se centra nas investigacións do protagonista principal,
o avogado Román Ulloa, un home maduro, solteiro e politicamente non comprometido,
nunha acción que se desenvolve durante doce días do mes de outubro de 1946, mais coa
presenza de subtramas, e un desenlace de todo inesperado. Engádese que a escrita de
Gutiérrez Aller fai fincapé nese tempo gris de iniquidade, que o autor lle dá voz a unha
ampla galería de personaxes populares, nomeados polos alcumes daqueles tempos, e que
se describen a vila de Lalín, as súas rúas e prazas.

_____, “O alfaiate portugués”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Tribuna libre”, 5
marzo 2017, p. 39.
Precisa que O alfaiate portugués (Editorial Galaxia, 2016), de Xavier Senín é unha
escolma de prosas, relatos curtos e textos breves relacionados co microrrelato, pola
grande intensidade, argumentos definidos, estruturas proteicas e condensación. Indica que
todos foron publicados en El Correo Gallego dende 1995. Comenta que o autor asume o
papel de cronista da realidade dun tempo vivido e lembrado, con estampas que lembran
as fórmulas literarias consagradas por Alfonso D. R. Castelao.
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_____, “Vivaces e vivenciais”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 617, “Libros”, 9
marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 570, “Letras galegas”, 11 marzo 2017, p.
10.
Comenta O alfaiate portugués (Editorial Galaxia, 2016), de Xavier Senín, un escritor que
se relaciona co mundo do ensino, edición, tradución e dinamización cultural. Indica que
O alfaiate portugués reúne noventa relatos curtos que primeiramente foron publicados
nas páxinas do xornal El Correo Gallego. Describe que son prosas moi breves que
partillan características do microrrelato, con grande intensidade expresiva, e tamén nas
que o autor funciona como cronista da realidade ao crear pequenos cadros e estampas
sobre tempos pasados, nalgúns coa presenza do mítico. Destaca a pegada da oralidade, da
súa estrutura sinxela mais efectiva, e compara os relatos neste sentido con Cousas de
Castelao, e tamén pola mostra da idiosincrasia da colectividade galego: apego ao chan
materno, o humor, a agudeza de enxeño, a retranca e a ironía, o avivamento mental.
Remata recomendando a lectura e aludindo á frescura e orixinalidade que sempre
reclamaba Eduardo Blanco Amor neste tipo de narrativas.

Méndez Ferrín, X. L., “Un pego de memoria”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños
da vida”, 14 xullo 2017, p. 28.
Destaca cualidades do seu amigo Xosé Soto Rodríguez, a quen cualifica de “rebeto novo
dun modelo social e cultural se cadra hogano moi enfeblecido”, xa que “foi leal, nun pacto
vixente pola vida, á terra e patria galega á cal serviu en forma prática”. A seguir alude á
obra Sombras, ecos, olgas (Tecniart Galicia, 2016), asinada baixo o pseudónimo Xosé de
Arxeriz, que está a ler e que define como “libro de memorias”.

Millán Otero, Xosé M., “Da terra asoballada (1917): Da Acción Gallega ás Irmandades”,
Sermos Galiza, “Caderno de análise”, “A fondo”, n.º 182, 9 novembro 2017, p. 3.
Comenta que cando se publicou a segunda edición ampliada en 1917 de Da terra
asoballada (1915) mudara o contexto cultural e que “o apostolado galeguista concerta
mellor” co ánimo de Ramón Cabanillas que “a agresividade sanguinaria do agrarismo
basilista”. Refire que, se ben a segunda edición reproduce a maioría dos poemas, nos
novos versos “van arrefecendo a febre vingativa que aquecera o seu redencionismo
agrario”, entre cuxas causas pola “orientación moderada e pedagóxica do apostolado
‘irmandiño” e pola “necesidade acuciante de instalarse cunha sociedade pouco disposta
á mudanza”. E detalla a vida de Cabanillas tras o seu regreso de Cuba, “tan pobre como
marchou e cun fogar xa cumprido que ano a ano se acrecentaba”, e as críticas que sufriu
na prensa.
Montaña, Estro, “Compostela en ʻnoir”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 609,
“Libros”, 12 xaneiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 562, “Letras galegas”, 14
xaneiro 2017, p. 10.
Coméntase que Noire Compostela (Editorial Galaxia, 2016), de Blanca Riestra mereceu
o XVI Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia 2016 e que se pode definir
como unha “novela por entregas” asociada ao que Jacques Prévert denominou “serie
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negra” para falar das narracións publicadas por Gallimard. Afírmase que no campo
literario galego as novelas sobre investigación policial e asasinatos acadaron o seu maior
éxito con obras como Crime en Compostela, de Carlos Reigosa; O crime da Rúa da
Moeda Vella, de Román Raña; Ollos de auga e A praia dos afogados, de Domingo Villar.
Sobre a estrutura interna da novela, declárase que segue as pautas que Rogert Caillois
caracterizou segundo o plano organizativo de crime, pescuda e solución. Engádese un
breve comentario sobre o argumento principal e explícase que a novela está escrita cunha
linguaxe amena, sinxela, coloquial, con moito diálogo, destinada a un público amplo e
popular.

_____, “Dunha importante contribución”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 611,
“Libros”, 26 xaneiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 564, “Letras galegas”, 28
xaneiro 2017, p. 10.
Coméntase que Javier del Valle-Inclán Alsina vén de tirar do prelo Ramón del Valle-Inclán
entre Galiza e Madrid (Edicións Laiovento, 2016), co gallo do oitenta aniversario do
pasamento de seu avó. Afírmase que é significativo que unha editorial nacionalista
publique un texto sobre Valle-Inclán para así confirmar os lazos entre o autor de Luces de
bohemia e a intelectualidade galeguista. Neste senso, engádese que foi Murguía quen
prologou o primeiro libro de Valle-Inclán e que mantivo amizade con Castelao e Otero
Pedrayo, entre outros. Así, indícase que en Ramón del Valle-Inclán entre Galiza e Madrid
queda patente a relación de Valle-Inclán coa vila natal de Cambados; coa Pobra do
Caramiñal, logo da morte do seu fillo; con Vigo, mais tamén con México, onde se reúne
con Pérez de Ayala e asina traballos canda Pita Romero e Cabanillas. Explícase que a
monografía recolle unha investigación detallada a partir de epistolarios, prensa, libros e
outros materias que axudan a comprender os movementos de Valle-Inclán: conferencias,
excursións, banquetes, entrevistas, opinións e relacións con persoas de diferentes ámbitos.
Destácase que o máis novidoso é un texto inédito sobre o primeiro encontro entre o autor
galego e a escritora chilena Teresa Wilms.

Navarro, María, “En clave metafórica”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Libros”, 18
febreiro 2017.
Preséntase a novela Despois do cataclismo (Urco Editora, 2015) de María Alonso,
mostrando unha breve sinopse da obra, que anticipa claros paralelismos entre a ficción e
a realidade. O argumento parte da superioridade da elite, con poder para arrebatar a
vontade das persoas de baixa condición social a través da incrustación de nanochips,
permitindo aos poderosos apropiarse deles como se fosen “marionetas con fíos
invisibles”. A novela céntrase en Castrovilar, un pobo dominado pola opresión do Señor
de Castro, coa axuda do señor das Herbas. Neste contexto, varios personaxes foxen na
procura dunha vida mellor, sendo os únicos que aportan algo de luz a unha obra
impregnada de negrura e destrución.

Nicolás, Ramón, “Marilar empuña o lapis e entra na RAG”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “Galego”, 13 xaneiro 2017, p. 8.
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Dáse conta da entrada na Real Academia Galega de Marilar Aleixandre e da publicación
do seu último poemario, Desescribindo (Apiario, 2016), do cal resalta que está
“fantasticamente” editado. Coméntase que dende o xerundio presente no título se apela a
un proceso ininterrompido, a unha constante reformulación da escrita. Sobre a estrutura
da obra, sinálase que encomeza en “desde os marxes das follas”, un espazo que se centra
no celme dos prexuízos, “ledicia da rebelión”, un canto máis reivindicativo, “lembranza
de Babel”, onde realiza unha alegoría da confusión e dos conflitos, e conclúe con “de
quen a voz”, con tributos e homenaxes á memoria. Remátase afirmando que se trata dun
libro desasosegante e reivindicativo e parabenizando a autora por converterse en
académica da RAG.

_____, “Os británicos e as súas pequenas historias”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En Galego”, 20 xaneiro 2017, p. 8.
Dáse conta do proceso de creación da novela A sociedade literaria e do pastel de pel de
pataca de Guernsey (Rinoceronte Editora, 2016), ideada a catro mans pola editora e
libreira estadounidense Mary Ann Shaffer e pola súa sobriña a escritora Annie Barrows,
en base ao recurso epistolar. Coméntase que contará cunha adaptación cinematográfica
dirixida por Mike Newell baixo o título Guernsey. Sobre a estrutura, afírmase que está
milimetricamente deseñada para que os datos sexan revelados pouco e pouco. Indícase
que a novela se localiza en Guernsey, unha illa do Canal da Mancha, após a ocupación
alemá, e que se tratan temáticas sobre a propia condición humana, a amizade, o medo, e
tamén cuestións de índole metaliteraria, como o proceso de escrita ou as funcións das
persoas editoras.

_____, “O premio Repsol: un libro que dá voz a quen a tivo e a perdeu”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En Galego”, 27 xaneiro 2017, p. 8.
Coméntase que Daniel Asorey, galardoado co premio Repsol de narrativa con Nordeste
(Editorial Galaxia, 2016), se inspirou no sertão brasileiro ao igual que Euclides da Cunha
con Os Sertões, João Guimarães Rosa con A bagaçeira, Jorge Amado con Capitães da
areia, e Graciliano Ramos con Vidas Secas e Cangaços. Indícase que con esta novela se
estrea como novelista, mais que xa era coñecido na narrativa ao participar en diversos
libros de autoría colectiva. Sobre a novela, afírmase que nela trae para o presente o sertão
brasileiro e a súa historia, como a persecución e morte dos cangaçeiros en 1938, mais
nunha ucronía na que Galicia se ergue como un ente político e territorial independente
que estendeu o seu poder expansivo cara ao nordeste brasileiro. Sobre os personaxes
principais, destácase a presenza de mulleres afoutas que deixan regos de subalternidade,
colonialismo, liberdade, escravitude ou opresión, coa finalidade de dar voz a quen a
perdeu, a través dun rexistro literario “realmente envexable”.

_____, “Xosé Ramón Pena saca peito de novo”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“En Galego”, 10 febreiro 2017, p. 8.
Dá conta da terceira entrega da Historia da Literatura Galega (Edicións Xerais de
Galicia, 2016), a cargo de Xosé Ramón Pena, comentando as dificultades intrínsecas a
historiografar a literatura galega dende os seus comezos até a actualidade. Engade que a
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nova entrega está centrada na análise e interpretación do acontecido no sistema literario
galego dende o ano 1916 até o ano 1936. Indica que son especialmente reveladoras as
páxinas dedicadas ao movemento literario nacido ao abeiro das Irmandades da Fala.
Engade que nos próximos anos sairán dous tomos máis desta Historia, que cualifica de
enciclopédica, accesíbel, didáctica cun traballo preciso, brillante e impagábel.

_____, “Xosé Iglesias pesca a mellor poesía”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En
Galego”, 3 marzo 2017, p. 8.
Apunta que A relixión do mar (Instituto de Estudos Miñoráns, 2016), de Xosé Iglesias é
unha homenaxe a todas as persoas mariñeiras, intrinsecamente poetas; como un tratado
sobre a vida do mar e sobre a vida no mar. Refire que por estes espazos tamén transitaron
autores como Gonzalo López Abente, Avilés de Taramancos, Manuel Antonio,
Bernardino Graña, Alexandre Nerium e Miro Villar. Engade que é como un caderno de
bitácora que, pola súa forza e dinámica, se vai convertendo nunha pequena enciclopedia
sobre saberes e unha lección de vivencias, con certa perspectiva épica.

_____, “O finlandés de moda tamén fascina en galego”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En Galego”, 17 marzo 2017, p. 8.
Indica que chegou á novela Laura das Neves e a sociedade literaria dos nove (Urco
Editora, 2016), de Pasi Ilmari Jääskeläinen, unha das voces con maior proxección na
narrativa nórdica, traducida ao galego por Tuula Ahora Rissanen e Tomás González
Ahora, a través dunha recomendación. Comenta que na narración converxen a vida cotiá,
o fantástico e os libros nun universo creado polo autor que define como solvente e
impredicíbel. Indica que está protagonizada por Ella Amanda Milana, mestra nunha
pequena vila finlandesa e que será escollida pola escritora Laura das Neves para formar
parte do seu circuíto literario.

____, “Acta de vítimas”, La Voz de Galicia, “Libros”, “En Galego”, “Novidades”, 21
abril 2017, p. 8.
Salienta da primeira novela de Victorino Gutiérrez Aller, Acta de vítimas (Edicións
Laiovento, 2016), que aborda a posguerra e achega claves de supervivencia “con
claridade e compromiso”.

____, “Protexer o invisible”, La Voz de Galicia, “Libros”, “En Galego”, “Novidades”, 21
abril 2017, p. 8.
Salienta que os relatos de Protexer o invisible (Ancoradouro, 2016), de Xaime Toxo,
abocan o lectorado “aos conceptos de desaparición e fraxilidade”.

_____, “Desvelar a kuz”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En Galego”, 19 maio
2017, p. 6.
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Comenta que Soño e vértice (Espiral Maior, 2016), de Eva Veiga, mereceu o Premio da
Crítica Española na súa modalidade de poesía en galego e que anteriormente xa resultara
galardoado co Premio de Poesía Concello de Carral. Destaca que no libro de poemas a
autora adopta unha marcada preferencia pola clave simbólica e afonda nos límites da
linguaxe, con textos curtos e outros máis narrativos.

_____, “O libro máis sincero e honesto de Afonso Eiré”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 1 setembro 2017, p. 6.
Entre os comentarios, destaca os diálogos que contén e a temática d’A morte de meu pai
(2017), de Alfonso Eiré, a morte do pai, presente xa dende o comezo do mesmo. Indica
que a Guerra civil tamén será un dos motivos que artelle a historia relatada.

_____, “Unha flor para pór o ramo a un ano de libros”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 29 decembro 2017, p. 8.
Recolle que Flor de Santiago, de Ruth Varela, é un ensaio que trata de recompilar de
forma exhaustiva información sobre diferentes tipos de flores como a flor de Santiago ou
outras variedades do mundo de América latina que fascinaron a investigadores de
diferentes campos. A obra conta cun valor enciclopédico polas numerosas imaxes das
flores que se tratan.
Pastoriza, Francisco R., “Los ʻCinepoemasʼ de Rodríguez Fer”, Faro de Vigo, “el
sábado”, n.º 1.003, 21 xaneiro 2017, p. 2.
Encomeza lembrando que as primeiras relacións entre a poesía e o cinema no estado
español as estabeleceron os poetas da xeración do 27, os cales fixeron do cinema un
referente. Cita especialmente aquelas levadas a cabo por Federico García Lorca, Claudio
Guillén, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre e Rafael Alberti, de quen tira a cita coa que se
abre o artigo. A seguir, e baixo epígrafe “Poesía scripto-visual”, dá conta do libro de
poemas Cinepoemas (Edicións Xerais de Galicia, 1983), de Claudio Rodríguez-Fer, que
define como un itinerario por algunhas das obras principais da historia do cinema, e que
presenta unha organización cronolóxica, cunha breve sinopse que inclúe ano, estrea e
director. Resalta que o poemario alcanza un alto nivel estético grazas aos deseños de
Cristina Fiaño, con imaxes que ilustran os poemas a través de fotogramas e fotomontaxes
(cita The Crowd, de King Vidor; e Aleksandr Nevski, de S.M. Eisenstein). Engade que
noutras ocasións o autor emprega a poesía visual, e nestes casos o propio texto adopta
forma de imaxe para facer referencia a contidos e imaxes dos filmes (cita The General,
de Buster Keaton; Tiempos modernos, de Charles Chaplin; e Safety the last, de Harold
Lloyd, entre outros).

Pastoriza Rozas, Xosé L., “Polas corredoiras de Arredor de si”, Grial. Revista galega de
Cultura, n.º 216, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2017, pp. 95-96.
Infórmase de que A árbore de Kant. Racionalismo e irracionalismo na fundación da
Galicia moderna (2017), de Manuel Forcadela constitúe un ensaio no cal o autor revisa a
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construción da idea de nación a partir da novela de Ramón Otero Pedrayo Arredor de si.
Resáltase que a novela constitúe un exemplo de ideais contrarios ao positivismo, ao
realismo e ao racionalismo que dan lugar ao nacionalismo galego. Sublíñase que a
descrición paisaxística da obra literaria constitúe a mostra dun dos alicerces do
nacionalismo galego e que o protagonista representa o cambio da burguesía española e a
súa cultura á cultura galega. Por último, saliéntase que afonda no contexto histórico,
social e político no que xorde a novela e tamén se dá conta da súa vinculación coa
actualidade.

Pedreira, Enma, “Cara a unha erótica feminista”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 239,
“literatura erótica”, 11 xaneiro 2017, p. 7.
Reproduce as preguntas que se facía mentres ideaba o seu poemario Corazón e demais
tripas (Edicións Positivas, 2016) e pensaba no xeito de xustificar o proceso de escrita e
o resultado nas presentacións do poemario, para que mantiveran o “mesmo ton co que o
escribín, desenfadado, irónico, divertido”. Incide “na busca dun conacentrismo, da
erótica e do porno feminista, desabastecer o constante ego masculino neste xénero onde
nosoutras sempre estamos abaixo para recibir pracer e ser quen aquí crea, quen procura
e quen busca, pero tamén quen dá”. Alude ao monográfico Literatura galega e
pornografía, de Pardo de Neyra, e matiza que “é o erótico/pornográfico algo tan
particular, de apetencias e tan de órganos internos”. Reclama, dende Corazón e demais
tripas, “unha desmitificación e unha vida sexual de calidade para o imperfecto, para a
fealdade, para as eternas personaxes secundarias, a amante que ten pelos nas coxas e
grans no narís, que diría Queizán” e propón “unha retórica da cona, unha
desmarxinalización do feo, do eivado e do cotián, unha sexualización das cousas
normais, unha proposta de ridiculización do instinto sexual para que caia por fin nas
nosas mans e no noso dominio, unha autodeterminación e, sobre todo, un sentido do
humor explícito para redecorar o corpo, sexa o de quen sexa, e que cada quen faga noite
nos buracos de quen queira.

Pena, Xosé Ramón, “Perla do Bierzo, vívido astro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 638, “Libros”, 21 setembro 2017, p. VI.
Comeza reproducindo os primeiros versos do volume Ensayos poéticos en dialecto
berciano (Edicións Positivas, 2016), de Antonio Fernández Morales, “que constitúe o
segundo libro moderno redactado no noso idioma, logo d’A gaita gallega (1853), de
Xoán Manuel Pintos, obra coa que garda, precisamente, varios paralelismos”. Comenta
que o autor “-foi descoñecido, ou pouco apreciado, polos historiadores das nosas letrascoa excepción, iso si, de E. Carré Aldao que, en 1911, o situaba canda Pintos, Añón e
Camino”. Apunta que, grazas ás achegas de Antón Santamarina, M.ª. C. Ríos Panisse,
X. L. Méndez Ferrín e Anxo Angueira, se está a valorar a este autor. Destaca de “o
entroido” e sobre todo de “Caza maior” a capacidade do autor de “pintar con trazos
descarnados”, respectivamente, “costumes e tradicións populares” e a unha “exaltación
épica” que adianta “esoutras paisaxes esquivas que veremos deseñadas máis adiante nos
versos de Eduardo Pondal”. Salienta a “excelente capacidade representativa” do autor, a
súa soltura no manexando “metros populares/popularizantes” e “un excelente dominio
da tensión dramática”. Comenta que nesta reedición, “desafortunadamente”, se
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eliminaron a introdución de Mariano Cubi i Soler e o prólogo do autor, presentes na
edición orixinal e non se inseriu ningún limiar, “unha errada decisión editorial e toda
unha verdadeira mágoa para os lectores”.

Pena Presas, Montse, “Reviravolta argumental”, La Opinión, “Saberes”, n.º 561, “Letras
galegas”, 7 xaneiro 2017, p. 10.
Apunta que o argumento da novela Placebo (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de
Santiago Jaureguizar, se centra no amor e nas relacións de parella. Comenta que
principia dun xeito pausado e que ao final os sucesos se precipitan, “tanto que quen le
precisaría de máis tempo para pousar a historia”. Sinala que quizais haxa demasiados
sucesos e poucas emocións e que pode resultar “demasiado telenovelesca”.

_____, “Non é de abondo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 609, “Libros”, 12
xaneiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 562, “Letras galegas”, 14 xaneiro 2017,
p. 10.
Coméntase que a historia de Transición (Urco Editora, 2016), de Pablo Fernández Barba,
galardoada co XVI Premio Risco de creación literaria, transcorre en Madrid es está
protagonizada por un mozo xornalista principiante que debe entrevistar o primeiro
asasino múltiple indultado na democracia. Apúntase que a novela presenta un comezo
confuso que achega datos intranscendentes e que dificulta a comprensión da mesma, así
como o tópico machista que rompe co pacto ficcional. Afírmase que a obra reflicte
claramente unha ideoloxía patriarcal e achéganse exemplos para corroboralo. Péchase
cunha breve reflexión sobre o quefacer da crítica literaria, a cal se considera que non só
está ligada a cuestións narratolóxicas, mais tamén a un xeito indisociábel de estar no
mundo.

_____, “A gardenia, o misterio”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 611, “Libros”, 26
xaneiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 564, “Letras galegas”, 28 xaneiro 2017,
p. 10.
Ábrese cun breve resumo do tema principal da novela Todo isto che darei (Edicións
Xerais de Galicia, 2016), de Dolores Redondo, galardoada co Premio Planeta e vertida ao
galego por Dolores Torres París. Coméntase que a historia da novela se localiza nun
universo familiar para o lectorado galego, a Ribeira Sacra, un pazo coa súa capela, xardín
e os seus caseiros. Afírmase que se trata dunha novela que engaiola e na que os sentidos
(en especial o olfacto) e os sentimentos (ambición, desesperación, medo, odio e o amor)
gañan peso. Coméntase que a autora é hábil á hora de mesturar mitoloxía, etnografía e
xénero negro (cítase Triloxía do Batzán), mais que nesta ocasión caeu nalgúns tópicos
(fartura, supersticións, feísmo urbanístico etc.) e deixou de lado elementos da cultura
galega máis actuais e a ausencia de referencias á lingua.
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_____, “Misterio, mitoloxía e superstición”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 616,
“Libros”, 2 marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 569, “Letras galegas”, 4 marzo
2017, p. 10.
Destaca que na novela Segredos de Bretaña (Edicións Xerais de Galicia, 2016), Carlos
Reigosa continúa na liña de historias de misterio, que principiara coa considerada a
primeira novela galega de xénero negro, Crime en Compostela. Achega un sucinto resumo
do argumento principal da novela, incidindo en que está protagonizada por un xornalista
forasteiro, Isauro Guillén Márquez, que chega a unha vila mariñeira galega de nome
Bretaña onde ten que resolver un crime que desencadeará máis peripecias. Engade que o
argumento lle serve ao autor para tratar diversas temáticas como a Guerra Civil, o
caciquismo, a importancia dos mitos representados por Merlín, Artur e Lanzarote e o peso
das historias. Engade que a acción da novela, con todas as mesturas sinaladas, se alonga
máis páxinas das necesarias, mais recomenda a súa lectura.

_____, “Unha inagardada e feliz sorpresa”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 617,
“Libros”, 9 marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 570, “Letras galegas”, 11
marzo 2017, p. 10.
Analiza Nordeste (Editorial Galaxia, 2016), de Daniel Asorey, merecedora do Premio de
Narrativa Breve Repsol. Indica que narra a vida de tres mulleres con personalidades
semellantes mais de condicións diferentes, de Compostela, São Paulo e o nordeste
brasileiro: a canganceira Maria Bonita, a xornalista Matilda e a vereadora Carme de
Candingas. Engade que o protagonismo tamén recae no espazo e o tempo histórico que o
autor representa a través de substantivos e adxectivos traídos do portugués brasileiro, así
como a fabulación dunha Compostela marítima e coa historia contrafactual dunha Galicia
que se converte nunha República Independente. Remata afirmando que este autor é aire
fresco na narrativa galega.

_____, “Relendo a revolución”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 621, “Libros”, 6
abril 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 574, “Letras galegas”, 8 abril 2017, p. 10.
Tras nomear os estudosos que participan nos dous volumes de Bolxeviques: 1917-2017
(Edicións Xerais de Galicia/Através Editora, 2016), coordinados por Teresa Moure,
destaca que a segunda parte dos mesmos “está dedicada ás consecuencias que este
acontecemento tivo en Galicia, como se espallaron os seus ideais coas Irmandades da
Fala, a situación das mulleres e o que supuxo o alzamento militar do ano 1936” e que na
terceira parte se reflicte a “trascendencia revolucionaria noutros eidos”, caso da literatura,
sobre a que apunta “como na literatura de Blanco Amor ou de Ferrín a clase proletaria
asume o protagonismo da historia”.

_____, “Recuperar a Sand”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 621, “Libros”, 6 abril
2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 574, “Letras galegas”, 8 abril 2017, p. 10.
Coméntase a tradución ao galego realizada por Xavier Senín da obra As damas verdes
(Hugin&Munin, 2016), de George Sand. Afímase que os paratextos que presenta a edición
axudan a contextualizar a figura da autora francesa e a importancia que o texto tivo no
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seu tempo, espertando o interese de Rosalía de Castro. Engádese que a novela está
ambientada no século XIX e que narra a historia do avogado Just Nivières. Destácanse
dous elementos que fan da novela un texto interesante: a detallada descrición de
ambientes e a oposición entre racionalismo e superstición.

Ponte, Pilar, “Sempre o mesmo medo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 610,
“Libros”, 19 xaneiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 563, “Letras galegas”, 21
xaneiro 2017, p. 10.
Apúntase que Cando cae a luz (Urco Editora, 2016) é unha das sete obras que publicou
María Canosa no produtivo ano 2016, o que lle permitiu sumar a trintena de títulos
individuais de narrativa e poesía, e a case vintena de obras colectivas. Coméntase que
volve ao xénero contístico, o mesmo co que debutara en 1986 como debedora de Ánxel
Fole. Sobre a estrutura, indícase que Cando cae a luz está dividida en trece relatos curtos
con historias independentes que retoman a narrativa oral do terror, a intriga e o suspense.
Resáltase que a narrativa se caracteriza por presentar espazos e protagonistas cotiás e
comúns, feito que incrementa a verosimilitude, e tamén finais tráxicos. Cítanse como
exemplo os relatos “Carmín intenso”, “Mary Poppins”, “Balada” e saliéntase “Treboada
no avión” como un dos máis logrados. Ademais, afírmase que a capa do libro conseguiu
captar á perfección a esencia do mesmo, e recoméndase a lectura para o alumnado de
secundaria e bacharelato.

_____, “Saber mirar”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 613, “Libros”, 9 febreiro
2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 566, “Letras galegas”, 11 febreiro 2017, p. 10.
Comeza lembrando que Ignacio Vidal Portabales arrincou o seu labor literario na
mocidade, mais que foi recoñecido e coñecido en 2012 ao merecer o Premio BlancoAmor con Dióxenes en Dolorida (Edicións Xerais de Galicia, 2013). Céntrase na súa
última novela, O inspector e mais eu (Edicións Xerais de Galicia, 2016), da que resalta
que presenta unha dupla vertente entre novela romántica e de misterio, e que a acción se
desenvolve nun presente atemporal e nunha poboación galega chamada Marende. Afirma
que a protagonista, Sandra Val, é unha fotógrafa boudoir, profesión que funciona como
leit motiv para coñecer unha galería de personaxes que pasan pola súa oficina, e ademais
destaca o humor como ingrediente fundamental da novela. Finaliza recomendando non
perderlle a pista a este autor compostelán e anunciando que está a preparar a que será a
súa terceira novela.

_____, “Narrativa ferinte”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 616, “Libros”, 2 marzo
2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 569, “Letras galegas”, 4 marzo 2017, p. 10.
Define a novela A Candidata (Editorial Galaxia, 2016), de Manuel Sande galardoada co
Premio Manuel García Barros, como un retrato social contemporáneo. Comenta que o
texto se artella en historias de tres voces protagonistas, unha muller, a súa filla e o marido
e pai, achegando deste modo cadansúa visión dos acontecementos. Explica que a traxedia
familiar nace como consecuencia da crise económica e que presenta a aldea como
salvación. Indica que se trata dunha lectura inquietante, cunha sintaxe cortante,
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fragmentaria, que vai da man co discurso literario tamén duro. Sobre o título, comenta
que fai referencia a Ela, unha persoa que pertence á historia da filla.

Raña, Román, “Beleza e denuncia”, La Opinión, “Saberes”, n.º 561, “Letras galegas”, 7
xaneiro 2017, p. 10.
Comeza subliñando o rexurdir do protesto e a indignación na poesía galega dos últimos
anos, verdadeira clave do poemario Exhumación (Edicións Xerais de Galicia, 2016),
merecedor do IV Premio de poesía Manuel Lueiro Rey, da autoría de Marcos Abalde
Marcos. Refire que, sen renunciar “ao deber de procurar a beleza”, nunha proveitosa
combinación de xustiza poética e política, danse cita nas súas páxinas vítimas varias,
dende o medio ambiente até as persoas estigmatizadas, outras excluídas do estado de
benestar, outras tantas perseguidas. Incide en que no poemario se exhuma a ira dos
mansos, nunha chamada á loita e á rebeldía.

_____, “Incursións da oralidade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 609, “Libros”, 12
xaneiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 562, “Letras galegas”, 14 xaneiro 2017,
p. 10.
Estabelécese un paralelismo entre o poemario O cuarto das abellas (Edicións Xerais de
Galicia, 2016), de Antía Otero, e o filme Paterson, de Jim Jarmush, por tratárense de dúas
obras que beben da oralidade e dos pequenos detalles do vivir cotián, da angustia da
existencia e do desexo de revelarse contra ela. Sobre o poemario, coméntase que nel se
denuncia o fogar como imposición, a sociedade manipuladora, e a desnaturalización.
Afírmase que neste sentido se fai patente o símil coa colmea, as divisións das abellas
absoluta e servil e, como mostra, engádense uns versos tirados da obra: “Non tentarei
mostrar que é difícil collerme/Non tentarei mostrar a falta de cordura”, que considera
como un berro de insubmisión ante a opresiva ditadura. Coméntase que n’ O cuarto das
abellas tamén se tratan temáticas como o desamor, a familia, o paso do tempo. Declárase
o mellor poema “Non quixera morrer”, porque o considera íntimo e conmovedor, e tira
uns versos del como peche da recensión.

_____, “Espléndidos fulgores”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 614, “Libros”, 16
febreiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 567, “Letras galegas”, 18 febreiro 2017,
p. 10.
Afirma que Luz extinta (Espiral Maior, 2015), de Xavier Rodríguez Baixeras, galardoada
co XXX Premio de poesía Cidade de Ourense, representa unha luminosa desolación e
unha madurez aflixida. Destaca como temáticas a nenez e a posguerra, a casa como
melancolía, con epifanías, e a vellez. Reproduce versos tirados do poemario e palabras de
Pepe Cáccamo nas que afirma que “Encontro coa araña” constitúe unhas das máis
estremecedoras pezas de Xavier Rodríguez.

_____, “Variedade de discursos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 616, “Libros”, 2
marzo 2017, p. VI / La Opinión, “Saberes”, n.º 569, “Letras galegas”, 4 marzo 2017, p.
10.
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Comeza apuntando que na contracapa de Periferia (Ediciones Círulo Rojo, 2016), da
autoría de Enzo Buonnora, “non figura ningún dato que informe da súa biografía ou aclare
o seu misterio”. A seguir céntrase nos distintos discursos presentes no volume: o poso
melancólico en “Arrabalde de silencio”; “unha prosa poética de indagación e soidade” en
“Falamos”; e “un discurso esotérico, case místico, taoísta” en “Maianka”, que na última
parte, “Corenta aniversario”, dá paso cara a “un certo prosaísmo existencialista que deriva
nunha meditación agre sobre o propio eu e sobre a propia sexualidade”.

_____ “Titánico empeño”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 618, “Libros”, 16 marzo
2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 571, “Letras galegas”, 18 marzo 2017, p. 10.
Manifesta a súa admiración pola poesía de Manuel Vilanova dende os seus inicios e
detense nun dos seus últimos poemarios. Comenta que Un banco na Gran Vía (2016)
contén cincocentas trinta e tres páxinas de poemas e que o anterior, A esmeralda branca
(Follas Novas Edicións, 2006), chegaba ás cincocentas vinte e cinco, unha obra que
cualifica de “descomunal”, por descomún, insólita e caudalosa. Sobre a temática afirma
que transita pola vellez, as lembranzas, a través de figuras mitolóxicas, crónicas de
sucesos, páxinas de contactos, e tamén como Leliadoura, como invocación e enigma.

_____, “Extraterritorial poemario”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 620, “Libros”,
30 marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 573, “Letras galegas”, 1 abril 2017, p.
10.
Dáse conta da reedición do poemario Bazar de traidores (Edicións Barbantesa, 2016),
premio Afundación 2014, da autoría de Elías Portela. Cualifícase a obra como
extraterritorial, por romper coas poéticas estabelecidas, característica que se relaciona coa
circunstancia de que o autor vive en Islandia. Coméntase que o autor afonda nas reflexións
dende a ironía, a distorsión verbalizante, a hipérbole e a imaxe axustada, e que incorpora
versos de Manuel Antonio (“chegaron entón os Romanos/con beixos de acueduto”),
versos de denuncia (“non facerse/unha máquina do turismo moral”) e de amor. Destácase
a nivel formal que contén unha enorme variedade de versos libres, de enunciados
truncados, corpos de letra diferente, fragmentos, rupturas sintácticas e mestura de
idiomas.

_____, “Incomún volume”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 643, “Libros”, 2
novembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, “Letras galegas”, 2017, p. 10.
Fala da temática principal de Ayn (Axóuxere, 2017), de Almudena Otero, así como da
perspectiva empregada, a cal se cataloga como pouco frecuente e innovadora. Tamén
destaca o nexo da obra coa autora Emily Dickinson.

Regueira, Mario, “Escolma xeracional”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
12 xaneiro 2017, p. 6.
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Comenta que a antoloxía poética No seu despregar (Apiario, 2016) recolle as voces de
dezaoito autoras e autores nados entre 1985 e 1997. Incide en que trata de ser unha obra
diverxente e sen medo a innovar, polo que carece da sinatura das persoas ao cargo dela e
de información sobre os criterios da súa composición. Explica que a antoloxía ofrece o
pulso da poesía actual na que se pode encontrar individualidade radical nalgunha das
voces que aparecen.

_____, “Cangaceiros e República Galega”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 230, “ao pé
da letra”, 19 xaneiro 2017, p. 6.
Comeza afirmando que “a narrativa galega recente fixo un emprego modesto do recurso
da ucronía”, xa que os autores releron a Historia “máis ben cara á configuración de
distopías diversas”, de aí que Daniel Asorey, autor da novela Nordeste (Editorial Galaxia,
2016), se enfronte a un reto “de importancia”. Tras destacar as claves das dúas tramas
desenvolvidas na novela, apunta que Asorey, por medio dunha trama que “engancha
facilmente”, se ben adoece “dunha maior profundidade na construción dos personaxes”,
ensina que “mesmo no máis fermosos dos soños latexan escondidos os pesadelos e que
as vítimas con están libres de ser, algún día, verdugos”. Remata referindo que o autor
demostra que “non todos os nosos problemas se resolverían cunha liberdade temperá e
que as loitas transversais para acadar unha sociedade máis xusta estiveron (e están)
sempre presentes”.

_____, “Ao borde da apocalipse”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 9
febreiro 2017, p. 6.
Apunta que a recompilación poética Últimos bruídos (Edicións Positivas, 2016), de
Marga Tojo, o seu primeiro libro, provoca unha sensación de sorpresa no lector por
tratarse dunha obra dunha profunda novidade e orixinalidade. Explica que está composta
por catro partes con poucos poemas pero longos, o que permite mesturar un ambiente
relacionado coa ciencia ficción e escenarios futuristas. Resalta que a clave dos poemas é
que se centran máis na paixón que nas descricións dos seus escenarios apocalípticos.

_____, “A doutrina do deus oceánico”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 241, “ao pé da
letra”, 6 abril 2017, p. 6.
Tras aludir á sorprendente irrupción de Xosé Iglesias na literatura galega co poemario
Transfusión oceánica (2014), céntrase no segundo poemario, A relixión do mar (Instituto
de Estudos Miñoráns, 2016). Explica que, pese a recoñecer que “non depara grandes
sorpresas en canto á temática”, si reflicte “unha evolución característica das voces
rotundas, que van afinando o instrumento de expresión que atoparon na poesía”. Sinala
que crea unha “mitoloxía propia, a fixación da doutrina do deus ao que o autor dedica a
súa traxectoria vital” e que presenta unha “estrutura ben definida” e un “importante
emprego dun léxico pouco coñecido”. Remata destacando que se trata dunha “poética
mergullada, cada vez máis, nunha forma de vida entendida como un todo. Ao fondo, o
mar”.
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_____, “O proletariado na noite”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 24
agosto 2017, p. 6.
Fai referencia ao Día das Letras Galegas e ao colectivo A Sega. Comenta a temática de
Manual básico de hostalería (Positivas, 2017), de Patricia A. Janeiro, vinculada á
actividade hosteleira de Santiago de Compostela e comenta algúns aspectos da trama,
como a compoñente feminina que se suma á cuestión de clase na que se focaliza.
_____, “Primeiro eco”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 28 setembro 2017,
p. 6.
Indica que Somos de Arxerís (Toxosoutos, 2017), de Xosé Carlos Carracedo Porto, conta
con fotografías de Fuco Reyes e que o prólogo é autoría de Luís Reimóndez, no que fai
alusión á primeira análise do proxecto inicial do libro feita por Xosé Neira Vilas. Tamén
se refire á multitude de temas tratados, como a inclusión de Mick Jagger nunha historia
que transcorre no rural galego.
_____, “Doce homes alporizados”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 19
outubro 2017, p. 6.
Reflexión sobre os motivos da terceira edición de Unha ducia de galegos (2017), de
Víctor F. Freixanes, obra publicada por primeira vez en 1976 que recolle doce entrevistas
entre o autor e diferentes personalidades importantes da transición en Galicia. Aínda que
non desmerece o valor documental, recoñece diferentes erros que xa estiveron presentes
en pasadas edicións e a falta da presenza de autoras femininas. Algunhas entrevistas
contan cunha falta de profundidade que provoca a necesidade de facer valer a propia
interpretación do autor sobre estas. Indica que o feito de que o novo prólogo non recoñeza
erros pasados fai que esta nova edición sexa unha celebración sen matices da reedición
dunha obra que envelleceu mal.

Requeixo, Armando, “Toma de decisións”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 965/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 965, “letras
Atlánticas”, 8 xaneiro 2017, p. 32.
Comézase cunha referencia ao recoñecemento profesional de Isaac Xubín como tradutor
e como poeta, merecedor do Premio Eusebio Lorenzo Baleirón, co poemario Con gume
de folla húmida (2012). A seguir céntrase na novela Non hai outro camiño (Edicións
Xerais de Galicia, 2016), da que achega un breve resumo do argumento e indica que está
composta por numerosos personaxes que habitan en Staro Selo, baixo a soga dun estado
ditatorial, mais alentados de forma clandestina pola resistencia, a revolución e o combate.
Coméntase que os personaxes tamén seguen vieiros individuais, na procura da propia
identidade. Sinálase a arquitectura complexa da novela, dividida en cinco grandes
capítulos, como unha das súas singularidades da escrita de Xubín. Engádese que o estilo
da novela se pode conectar con outros autores referencias como Gonzalo Rodríguez
Mourullo, o primeiro X. L. Méndez Ferrín, Camilo Gonsar ou o Eduardo Blanco-Amor
de Xente ao lonxe, así como con autores coetáneos como o Xabier Cid Cabido de
Blúmsdei ou de Grupo abeliano, o Manuel Darriba de Branco ou O bosque é grande e
profundo, e co Carlos Lema d’Unha puta percorre Europa ou de Da Máquina.
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_____, “Orixe da orixe”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 966/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 966, “letras Atlánticas”, 15
xaneiro 2017, p. 32.
Coméntase que no poemario Silencio percutido (Espiral Maior, 2016), de Eva Veiga, a
súa poética aséntase na procura da orixe, o recoñecemento da perda, a comprensión da
orfandade e o limes da morte, así como no paso do tempo e na linguaxe como refuxio.
Reprodúcense varios versos tirados de diferentes partes da obra que teñen como metáfora
o silencio de fondo, tamén se citan a Zambrano, o “Tacet” e os 4’33 de John Cage, Eliot
e Blanchot. Remátase inclúíndo outra cita tirada do poemario, para definilo como “ese
algo/indefinible que pasa”.
_____, “De catro a catroʼ facsímile”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 610,
“Literatura”, 19 xaneiro 2017, p. VII.
Indícase que, a pesar de ser un autor clásico con múltiples edicións, continúan aparecendo
textos inéditos de Manuel Antonio (Rianxo, 1900-1930) tanto en verso, coma en prosa,
epistolarios etc., antes de nomear a publicación do manuscrito De catro a catro
(Alvarellos Editora/Consorcio de Santiago/USC, 2016). Coméntase que a principios de
2010 se recuperou O sol da tristeza, de Fidel Vidal, en Espiral Maior, baixo o subtítulo
“A figura do pai en Manuel Antonio”, e na cal tomou de base teorías psicoanalíticas para
realizar a revisión poética; e que nese mesmo período Manuel Castelao publicou en
Laiovento o ensaio Manoel-Antonio. De catro a catro, do cal se indica que analiza todos
os poemas e que incide no seu valor dentro do vangardismo; así como outros traballos
anteriores e que se citan de Xosé Luís Axeitos coa colaboración da Real Academia Galega
e a Fundación Barrié de la Maza: Obra completa. Prosa (2012), Obra completa. Poesía
(2014) e mais Obra completa. Epistolario (2015). Engádese que, grazas a Xosé Luís
Axeitos se recuperaron poemas e textos escritos en castelán e francés, traducións de
Apollinaire, Éluard, Peret, Verlaine, Poe e mais autores, así como duascentas cartas
descoñecidas. Finalmente, remata centrándose na publicación do manuscrito De catro a
catro, recuperado por Anxo Tarrío, responsábel da transcrición, e que cualifica como un
traballo pulcro que respecta a versión orixinal e que incorpora algunhas fotografías.

_____, “Xeografías sentimentais”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 969/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 969, “letras Atlánticas”,
5 febreiro 2017, p. 29.
Principia apuntando que Rosalía Morlán Vieites conta cunha produción literaria composta
polos poemarios infantoxuvenís Estrelas de azucre (2012), O libro do mundo dos soños
(2013), O Castelo da Rocha Forte (2014), Canta a lúa coas estrelas (2015), e que se
incrementa co poemario para público adulto Nas rúas de Compostela (Edicións Fervenza,
2016). Comenta que neste último poemario, prologado por Marcelino Agís Villaverde,
Rosalía Morlán reúne preto de medio cento de composicións que teñen como protagonista
a cidade de Compostela, caso das dúas Marías, o Obradoiro, a chuvia, ou parellas como
Tomás Antón Pereiras e Nieves Olmedillas, que acompaña con verbas de Rosalía de
Castro, Gerardo Diego e Federico García Lorca. Nomea as ilustracións deseñadas por
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Xosé Vizoso e resalta que nos poemas predominan as fórmulas romanceadas e as coplas,
que transmiten moita musicalidade.

_____, “Luces no avesío”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 970/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 970, “letras Atlánticas”, 12
febreiro 2017, p. 32.
Tras mencionar que formou parte do xurado que distinguiu A candidata (Editorial
Galaxia, 2016), de Miguel Sande co Premio Manuel García Barros de Novela, resalta que
nesta novela se mostran as tráxicas consecuencias da crise económica. Refire que narra a
historia dunha familia desafiuzada e obrigada a sobrevivir penosamente, que convida a
pensar nas violencias, sexa económica, estrutural, machista ou lingüística. Sobre a
estrutura, explica que está dividida en tres bloques diferenciados e que presenta
complexidade a través da mestura de recursos como entrevista xornalística, poéticos,
testemuñais, parateatrais etc. Engade que nesta novela colectiva e persoal destaca a
centralidade da muller no relato, o papel do sexo, os movementos políticos, as relacións
familiares así como a soidade e o illamento carcerarios.

_____, “Falar con Deus”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 977/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 977, “letras Atlánticas”, 2 abril
2017, p. 30.
Principia a recensión do volume de prosas O alfaiate portugués (Editorial Galaxia, 2016),
do escritor e tradutor Xavier Senín, recollendo as palabras do prólogo de Víctor F.
Freixanes, para definilo: “cronista da realidade de noso, neste caso unha realidade
próxima, afincada nas paisaxes, anécdotas e tipos humanos da cultura tradicional”.
Engade que O alfaiate portugués é como un espello dunha época pasada, con prosas que
transcorren nun lugar imaxinario, Lobeira, un “non lugar de todos os lugares”, materia
que aproxima a narrativa de Senín á de Carlos Casares, Álvaro Cunqueiro, Alfonso D.
Castelao e Ánxel Fole. Destaca dúas características básicas d’O alfaiate portugués: a
ollada melancólica e o humor.

_____, “A revista Murguía”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 979/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 979, “letras Atlánticas”, 16 abril
2017, p. 30.
Informa sobre o novo número da revista Murguía. Revista Galega de Historia, nacida no
2003 grazas á dirección de Uxío-Breogán Diéguez, unha institución á vangarda e central
nos estudos históricos galegos. Salienta que o novo número incluirá numerosa
información sobre cultura galega, como unha síntese da historia da prensa e da edición en
Arxentina durante a emigración e unha entrevista ao xornalista e profesor Manuel Gago
sobre o valor do patrimonio material e inmaterial, entre outras cuestións.

_____, “Novoneyra en xaponés”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 995/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 995, “letras Atlánticas”,
6 agosto 2017, p. 30.
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Comeza afirmando que “a gran literatura é patrimonio universal” e salienta o “valioso”
labor dos tradutores, aos que cualifica de “lázaro que nos guía na nosa cegueira
idiomática, abríndonos a posibilidade de acceder a obras creadas en falas que
descoñecemos”, tanto respecto a autores foráneos vertidos ao galego coma de autores
galegos vertidos a outras linguas. A seguir céntrase na tradución d’Os eidos ao xaponés
realizada por Takekazu Asaka, “o mellor coñecedor da nosa literatura nas terras do sol
nacente”. Resume trazos da “galegofilia” de Asaka e cita obras galegas que verteu ao
xaponés, antes de salientar que o poemario de Novoneyra reflicte “a súa visión da
natureza e o ser antropolóxico do Courel e, por extensión, de toda Galicia, e isto tanto na
súa dimensión material coma inmaterial, igual no que di da xeografía que da
metereoloxía, botánica ou zooloxía, sen desbotar tampouco a dimensión cósmica e
pannaturista”. Alude ás ilustracións da capa de Xosé Vizoso, ao prólogo de Claudio
Rodríguez Fer, e ás addenda dun glosario final e unha coda. Apunta que os versos d’Os
eidos “amosan connaturalmente unha innegable conexión coa lírica oriental dos haikai”,
como sinalou o propio Novoneyra, quen publicou ademais Camelio xaponés (1995),
“onde tres poemas seus foron traducidos a esta lingua por Ayakpo Sugitani, de quen el
versionou en galego sete ‘xiikas”.

_____, “Unha referencia imprescindible”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.002/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.002, “letras
Atlánticas”, 24 setembro 2017, p. 30.
Recorda a publicación da terceira edición de Unha ducia de galegos (2017), de Víctor F.
Freixanes, tras a súa primeira publicación no ano 1976. Indica que desta volta a Editorial
Galaxia volve a recoller a doce personalidades do mundo galego tratando de compoñer
unha radiografía da súa época. Malia que faltan algúns autores e autoras deste período,
apunta que non deixa de ser unha homenaxe aos mestres da nosa cultura durante a difícil
época da transición que conta con distintos textos preliminares de acordo as súas
diferentes edicións.

Romay Cousido, Cosme Damián, “Natureza en ‘Contos da Coruña”, La Opinión, “A
Coruña”, 19 setembro 2017, p. 8.
Céntrase na cuarta edición de Contos da Coruña (Edicións Xerais de Galicia, 2007), de
Xurxo Souto, da que refire o contido e sinala que son “recordos dunha Coruña vencellada
intimamente ao mar e á terra dun xeito que agora nos custaría imaxinar, e que
probablemente nunca volte”, e exemplifica os cambios. Apunta que “esta revalorización
do autóctono, do noso, enriquece as páxinas deste libro”. Finaliza afirmando que “é unha
lectura deliciosa de salitre, música, xentes e, como non, de natureza. Medre o mar!”.

Rozas, Ramón, “Dous libros”, Diario de Pontevedra, “A vida nun fío”, 2 agosto 2017,
contracuberta.
Refire que os libros de Diego Giráldez e Ramón Nicolás chegaron ás mans dun lector que
esperou sen planificar até que chegase o momento xusto para lelos en diferentes
situacións. De Galería de Saldos (Edicións Xerais de Galicia, 2016) destaca o seu ton
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irónico e retranqueiro cun punto de amargura e, d’O espello do mundo (Edicións Xerais
de Galicia, 2016), a enigmática historia. Remata afirmando que ambos os dous son unha
boa recomendación para ler nos días de verán.

_____, “Escumas da palabra”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
99, 8 outubro 2017, p. 4.
Informa sobre a publicación da escolma de relatos Golpes de mar (Ediciones del Viento,
2017), de Antón Castro e nomea Vida e morte das baleas na editorial Espiral e refírese a
Manuel Antonio, Amado Carballo, Álvaro Cunqueiro, Rosalía de Castro e Celso Emilio,
personaxes ás que tamén se fai homenaxe na nova obra.

Veiga, Marta, “De Cornualle á distopía lingüística”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 67, 5 febreiro 2017, pp. 2-3.
Comenta que Crónica Córnica (Edicións Xerais de Galicia, 2016), de Francisco Coímbra,
é unhas das novelas galegas máis sorprendentes dos últimos meses por tratarse dun
exercicio literario e metalingüístico e unha profunda reflexión sobre as periferias, as
metrópoles, as linguas minorizadas e a voz das persoas subalternas. Define a novela como
contemporánea, indica que pode ser lida en moitas claves e que pivota sobre a tríade
lingua, identidade e sociedade. Apunta que a acción se desenvolve en Cornualle, o
Morrazo de Gran Bretaña, un “espazo literario autónomo universalmente recoñecido”,
unha metáfora de calquera nación sen estado no contexto europeo. Achega as palabras do
autor sobre a xestación e as características da novela: recolle que comezou como un conto,
e que ás veces a novela semella un discurso enciclopédico e outras unha conversa
galego/córnico. Aclara que o córnico é unha lingua celta con data de defunción en 1777,
após falecer a derradeira falante nativa, Dolly Pentreath, mais que en 2010 a Unesco
mudou a súa situación de extinta a en perigo crónico. Afirma que na ficción, a reacción
de Londres ao renacer idiomático de Cornualle resulta desproporcionada até o ridículo e
que o autor, Francisco Coímbra, quixo con esta distopía achegar a discusión sobre lingua,
identidade, sociedade e poder. Para fechar e, no mesmo senso, dá conta da estrea do filme
Arrival, no cal a filóloga Louise Banks explica que o portugués naceu na Idade Media
nunha minúscula fisterra europea, o Reino de Galicia, a única capaz de estabelecer
contacto cos alieníxenas ao comprobar como a linguaxe configura o noso pensamento.

Vidal, Miguel Carlos, “Luz Pozo Garza, ahora y siempre”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 997/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 997,
“convozPropia”, 20 agosto 2017, p. 37.
Destaca que o poemario Rosa Tántrica (Alvarellos Editora, 2016), de Luz Pozo Garza,
conta con ilustracións da propia autora e tamén con fotografías de Manuel Paleo e Olivia
Rodríguez. Incide en que o poemario reflicte a mestría poética da súa autora, quen
emprega un disciplinado formalismo para render homenaxe a outras grandes figuras da
literatura, caso de Jorge Luis Borges. Remata afirmando que o poemario podería
contemplarse tamén como unha novidosa forma de teatro.
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Vieites, Manuel F., “Táboas para a diáspora”, Faro de Vigo, “Teatro”, 26 xaneiro 2017,
p. VIII.
Comeza afirmando que queda “bastante por facer” respecto ao teatro galego na diáspora,
sobre todo no referido ao “estudos das dinámicas de acción cultural” que desenvolveron
axentes diversos con finalidades varias. Matiza que en Galicia “o exilio súamse e convive
coa diáspora”, aspecto estudado por Xesús Alonso Montero n’As palabras do exilio.
Biografía intelectual de Luís Seoane (Edicións Xerais de galicia, 1994), e en abondosos
estudos animados por Manuel Aznar Soler, á fronte da Biblioteca do Exilio, caso d’El
teatro gallego en el exilio republicano de 1939 (Editorial Renacimiento, 2016). Así
mesmo resalta outros estudos sobre teatro como os de Laura Tato Fontaíña, Carmen
Mejías, Antonio Iglesias Mira, Emilio Xosé Ínsua, e os capítulos sobre literatura
dramática da autoría de Damián Villalaín, Almudena Pérez de Oliveira, Euloxio R.
Ruibal, Henrique Rabuñal e Roberto Pascual Rodríguez. Como complemento achégase o
á parte “Obras pendentes”, no que repara no traballo de Dolores Vilavedra que pecha a
monografía Galicia emigrante e recomenda estudar Esquema de farsa e O irlandés
astrólogo.

_____, “Alma de Oleanna”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 615, “Teatro”, 23
febreiro 2017, p. VIII.
Principia lembrando que a peza Oleanna (Xunta de Galicia/Editorial Galaxia, 2016), de
David Mamet, considerada unha das pezas máis notábeis do canon dramático dos Estados
Unidos, chegou aos escenarios en 1922 con grande éxito. Coméntase que a peza recrea,
por primeira vez na historia, unha controversia sobre o acoso sexual. Explícase que é un
texto moi presente en centros de ensino, nos que serve de escusa para analizar a
profundidade do mal.
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V. 6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Abad, Xoán Carlos, “Un puntal para o Instituto de Estudios Vigueses”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 29 xuño 2017, p. 41.
Comenta o ingreso en 2007 de Zulueta de Haz no Instituto de Estudios Vigueses e salienta
o seu labor en dita institución.

Abarca, Nieves, “Necesitamos más poesía”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “En vivo”,
24 febreiro 2017, p. 17.
Reflexiona sobre o estado da poesía e actual e destaca as dúas poetas que máis a influíron
xa dende nena: Gloria Fuertes e Rosalía de Castro. Destaca o aniversario do nacemento
da autora galega, a quen salienta como unha escritora que canta á dor e coma unha muller
marxinada pola sociedade ao igual que Jane Austen, as irmás Brönte ou Emilia Pardo
Bazán. Remata cunha oda á necesidade de ler máis poesía nos tempos que corren, nunha
época onde o odio, a convulsión e as bombas semellan gobernar o mundo.

Abilleira, Xosé, “Ovidio e nós”, “Tribuna aberta”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 15 marzo 2017, p. 13.
Comenta a inmortal figura de Ovidio e a súa presenza na literatura, pintura e escultura
universal e mundial, utilizada por autores coma Cortázar, Monteverdi, Velázquez ou
Montaigne. A cultura galega é un exemplo da recorrencia ao poeta clásico nos versos de
Florencio Vaamonde, Iglesia Alvariño, no teatro de Henrique Rabunhal, en Xoán Manuel
Pintos ou Evaristo de Sela.

Agís Villaverde, Marcelino, “Albor, presidente”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al
sur”, 23 xaneiro 2017, p. 2.
Fai referencia á toma de posesión de Fernández Albor como presidente da Xunta de
Galicia no 21 de xaneiro de 1982 na igrexa de Bonaval. No acto fixo referencia a
determinadas persoas da cultura, como Rosalía, Cabanillas e Asorey.

_____, “Trasalba como metáfora”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al sur”, 2 maio 2017,
p. 2.
Informa do nomeamento de Juan Luís Saco como presidente da Fundación Otero
Pedrayo. Ademais, sinala a entrega do Premio Trasalba 2017 a Carlos Amable Baliñas,
alumno de Otero Pedrayo, e anuncia a celebración dun acto en Trasalba no cal se honre a
dito premiado.

_____, “Festa da palabra”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Ao sur”, 17 xullo 2017, p. 2.
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Fala sobre a celebración da Festa da Palabra na Insua dos Poetas, presidida por Luís
González Tosar.

Alonso Montero, Xesús, “Homero nas prisións franquistas”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Beatus qui legit”, 20 xaneiro 2017, p. 16.
Céntrase nas traducións de Homero ao galego, a mans de encarcerados, caso de Evaristo
de Sela (nome literario de Evaristo González Fernández), tradutor da Ilíada (1990) e
Odisea (1992). Achega datos biográficos seus antes da entrada no cárcere, e da súa
formación e labor profesional tras ser encarcerado, anos nos que verqueu unha escolma
publicada postumamente Poesía neohelénica (Xunta de Galicia, 2001). Finaliza
afirmando que “neste ano de centenario, habería que debruzarse sobre os traballos e os
días deste portentoso e singular helenista”.

_____, “Ponç Pons, poeta alófono”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 10
febreiro 2017, p. 12.
Salienta a figura do poeta Ponç Pons, galardoado co Premi de poesía Miquel de Palol pola
súa obra Camp de Brand en 2015. O autor está influenciado polas lecturas que fixo de
novo, entre as que se atopan Celso Emilio Ferreiro, Rosalía de Castro e Curros Enríquez.

_____, “No 180 aniversario de Rosalía: un retrato”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 25 febreiro 2017, p. 15.
Oda á figura e personalidade de Rosalía de Castro, a cal é homenaxeada cando se celebra
o 180 aniversario do seu nacemento. Destaca xa os primeiros momentos da súa vida pola
cruenta decisión de incluíla no rexistro administrativo como ‘filla de pais incógnitos’.
Portadora da voz que lle faltaba ao pobo galego, converteuse na súa guía e na súa autora
máis representativa até o día de hoxe. A pesar do analfabetismo que reinaba na Galicia da
época, os seus versos foron recitados, cantados e comprendidos por todos os recunchos
da sociedade.

_____, “O Banquete de Conxo”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 3
marzo 2017, p. 14.
Anuncia a conmemoración do 161 aniversario da xuntanza en Conxo de estudantes
universitarios e traballadores de distintos obradoiros artesáns. Indica o obxectivo
histórico desta reunión, confraternizar os uns cos outros e para charlar sobre literatura, e
destaca as proclamas en verso de Pondal, Aurelio Aguirre e Luís Rodríguez Seoane.

_____, “No ano Miguel Hernández”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
31 marzo 2017, p. 16.
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Comenta que 2017 foi o ano de Miguel Hernández declarado polo Congreso dos
Deputados ao cumprirse setenta e cinco anos do seu falecemento no cárcere. Critica as
penurias que o poeta sufriu no cárcere, tanto físicas como mentais, propiciadas polo
réxime franquista. Sinala a Arcadio López-Casanova como o primeiro escritor en Galicia
que lle dedicou un poema titulado ‘Recordatorio para Miguel Hernández, morto’, no cal
se emiten xuízos de valor en detrimento do poder estatal e dos funcionarios que
practicaban a censura.

_____, “Curros Enríquez e a crucifixión”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 21 abril 2017, p. 18.
Fai eco do artigo de Curros Enríquez publicado en 1895 na revista La Tierra Gallega
titulado ‘El símbolo’, no cal se pode observar a postura anticlerical do seu autor. Destaca
o emprego por parte de Curros da crucifixión de Cristo por parte dos romanos como
metáfora coa que analizar a situación á que Galicia foi sometida polo goberno central de
Madrid.

_____, “Mariví Villaverde: unha pioneira”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Obituario”,
24 abril 2017, p. 14.
Fala arredor do falecemento de Mariví Villaverde, sinalándoa como pioneira no mundo
da narrativa memorialista. Ofrece un resumo da súa traxectoria, reparando en que
pertencía a unha familia de actores e intelectuais do teatro, que colaborou na elaboración
do xornal Galicia e que xunto co seu compañeiro, Ramón de Valenzuela, traduciu, dirixiu
e representou O casamento do latoeiro (1960) e camisa (1964). Comenta a existencia da
biografía Tres tiempos y la esperanza, editado en Bos Aires pola Federación de
Sociedades Gallegas en 1962 e da publicación en 2011 do volume Dos vidas y un exilio:
Ramón de Valenzuela y María Victoria Villaverde pola Universidade Complutense de
Madrid.

_____, “Fidalguía moral”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 28 abril
2017, p. 15.
Comenta o discurso que ofrecerá en Trasalba con motivo dos once anos nos que Ramón
Otero Pedrayo estivo desposuído da súa cátedra. Destaca como o réxime franquista lle
quitou a súa cátedra de Xeografía e Historia no Instituto de Ourense por non afastarse do
Partido Galeguista cando pactou co Frente Popular en 1936.

_____, “Raimon en Compostela: 50 anos”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 5 maio 2017, p. 16.
Lembra a actuación en 1967 no estadio da Residencia de Santiago de Compostela do
cantautor valenciano Raimon e sinala este como un fito na historia da canción moderna
galega, que daría pé ao nacemento da Nova Canción Galega e en concreto ao grupo Voces
Ceibes. En relación con este grupo refírese a un recital semiclandestino no cal un dos seus
integrantes, Benedicto, interpretou a “Carta a Fuco Buxán”, de Celso Emilio Ferreiro.
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Ademais, anuncia a publicación na revista Grial dun caderno de cancións do cantautor
valenciano traducidas por Carlos Casares e Salvador García- Bodaño.

_____, “Escribir en latín”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 26 maio
2017, p. 14.
Comenta a existencia de textos en latín escritos por Ramón Otero Pedrayo, motivada pola
súa paixón pola cultura grecolatina, e anuncia a publicación por parte das profesoras
Patricia Arias e Cristina Souto dun opúsculo de cartas que Otero Pedrayo lle escribiu a
Filgueira Valverde entre 1935 e 1944. Indica que a publicación amosa o texto orixinal en
latín con anotacións e a súa correspondente tradución ao galego.

_____, “Ética e estética das palabras”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
16 xuño 2017, p. 18.
Dá conta da presentación do seu libro Sobre as palabras máis fermosas da lingua galega
(2017) no colexio do Foxo (A Estrada). Explica as tres partes nas que se divide a obra,
cita autores galegos cuxos textos reproduce, e agradece o labor de orientación do
alumnado por parte da directora e dun profesor. A seguir nomea unha enquisa respondida
en Chile por sesenta e dous escritores hispanos en 1981 sobre o léxico castelán e comenta
o criterio de Luis María Ansón e o criterio estético de Borges, que tamén subxace no
decálogo publicado por La Voz de Galicia en 1993.

_____, “O ‘Quixote’ en máis de cen linguas”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 30 xuño 2017, p. 16.
Presenta El Quijote universal. Siglo XXI. La obra maestra de Cervantes en 150
traducciones (Machado Libros, 2016), dirixida por Francisco Sánchez Gómez; e indica
que colaborou a Real Academia Galega. Sinala que a lingua galega figura en dous
capítulos: o I 11 e o II16, traducidos polo propio autor e por Manuel Forcadela. Logo
lembra que a primeira tradución do Quixote a galego foi realizada por Antón Valcárcel e
publicada n’A Nosa Terra co título “O sígalo d’Ouro” o 5 de xaneiro de 1917.

_____, “María Victoria Moreno, filóloga sen fronteiras”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Día das Letras Galegas”, 2 xullo 2017, p. 40.
Destaca a figura de María Victoria Moreno como escritora, tradutora e profesora para
defender que é unha gran merecente de ser homenaxeada no Día das Letras Galegas.
Comenta a súa traxectoria, remarcando a súa faceta docente e sinala os manuais de texto
As linguas de España e Verso e prosa así como a súa novela Anagnórise.

_____, “Os cregos galegos, supersticiosos (1915)”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 7 xullo 2017, p. 15.
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Indica que leu unha carta de Emma Calderón escrita en 1915 e dirixida a Xesús Rodríguez
López na que facía unha pintura negativa do clero rural galego. Apunta que esta e 79 máis
acábanse de publicar no volume Epistolario a/de Xesús Rodríguez López, con
introducción e notas de Manuel Calvo López. Lamenta que no centenario da morte de
Rodríguez López non se teña promovido ningunha homenaxe.

_____, “Foro de Portonovo (XI edición)”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 14 xullo 2017, p. 16.
Fala sobre a décimo primeira celebración do “Foro de Portonovo Ramón de Valenzuela”,
o cal naceu como unha xuntanza para conmemorar a dito escritor e que na edición última
dedicaron tempo a lembrar a Evaristo de Sela, tradutor ao galego da Ilíada e da Odisea.

_____, “Luz Pozo Garza: 95 anos”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 21
xullo 2017, p. 18.
Comenta e celebra o aniversario de Luz Pozo Garza, poeta da que loa a súa traxectoria,
cita as obras Ánfora e Rosa tántrica ao tempo que sinala que o eixo que artella a súa obra
é o amor. Anuncia o acto de homenaxe a dita poeta na RAG e comenta e cita versos dos
poemas “Antibelicista” e “Gernika de Picasso”.
_____, “Zaraʼ en Celanova”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 15
setembro 2017, p. 14.
Refírese a que Zara Margarita, irmá de Joaquim de Araujo, amigo Antero de Quental e
este amigo de Manuel Curros Enríquez, terá presenza no concerto de Rosa Cedrón e
Emilio Rúa en Celanova. Asemade detállase que Curros Enríquez realizou a versión
galega do poema elexíaco “Zara” do poeta luso Antero de Quental.

_____, “Poetas populares, ulos?”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 22
setembro 2017, p. 20.
Subliña a importancia dos celanovenses Celso Emilio Ferreiro e mais Manuel Curros
Enríquez como poetas que chegaron a todos os galegos e opina que “non creo que haxa
nas Letras hispánicas do XIX e do XX superiores aos dous grandes celanovenses”.

_____, “Ourense, capital da poesía”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 13
outubro 2017, p. 12.
Dá conta da homenaxe que terá lugar no Liceo de Ourense o 19 de outubro de 2017 no
que homenaxeará ao poeta ourensán Víctor Campio Pereira.

574

_____, “Das Kapital en Vilagarcía”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”, 20
outubro 2017, p. 21.
Refírese á estancia dun afillado de Karl Marx en Vilagarcía de Arousa e á súa posesión
do primeiro exemplar do Das Kapital de Marx e a que Aquilino Iglesia Alvariño xa falara
sobre isto nun diario publicado en 1939.

_____, “Klaus Bochmann en Galicia”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui legit”,
27 outubro 2017, p. 22.
Salienta que o profesor Klaus Bochmann prologou en 1984 a tradución ao alemán de
Memorias dun neno labrego e que coñecera a Xosé Neira Vilas na Habana, momento a
partir do cal dedicou atención á problemática do galego en traballos de obrigada consulta.
Indica que visitou a semana anterior a Universidade de Vigo, o Consello da Cultura
Galega e o Instituto da Lingua Galega, ademais da casa natal de Neira Vilas.

_____, “Congreso antifascista”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 16 novembro 2017, p. 18.
Dá conta do II Congreso Internacional de Escritores para a Defensa da Cultura, tamén
coñecido como Congreso Internacional dos Escritores Antifascistas, que tivo lugar en
Valencia en 1937 e sinala a participación nel de Antonio Machado, Octavio Páz, César
Vallejo, Pablo Neruda, María Teresa León, Nicolás Guillén, Dieste, Arturo Souto,
Lorenzo Varela, Rafael Alberti, V.H. Auden e Carpentier entre outros. Finalmente
reflexiona sobre o feito de que os autores galegos presentes non constituíran un grupo
cultural propio, a diferenza dos cataláns e valencianos.

_____, “Avelino Díaz, poeta reivindicado”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Beatus qui
legit”, 1 decembro 2017, p. 15.
Trata da vida e da obra do poeta Avelino Díaz cuxa obra está espallada en catro volumes,
o derradeiro publicado en 1975.

Alvarellos, Quique, “O galpón da Tumbona”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 22 xaneiro 2017, p. L11.
Apertura do fondo documental de Camilo Díaz Baliño, artista e galeguista, na Biblioteca
da Cidade da Cultura. Trátase dun dos arquivos máis importantes da memoria galega do
século XX, formado esencialmente por material gráfico conservado polo seu fillo Isaac
Díaz. Destaca a imaxe tomada no galpón da súa casa, chamada Tumbona, onde se retratan
aos artistas en plena xornada laboral.

_____, “Blanco Amor na ruela da Apalpa”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 19 febreiro 2017, p. L11.
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Salienta a importancia dun documento notarial do século pasado, no cal se nomea a calella
da Apalpa, situada entre a Rúa do Vilar e a Rúa Nova. Destaca a fotografía que o escritor
Eduardo Blanco Amor toma desta rúa, xa que era un apaixonado da cidade de Santiago
de Compostela. Resalta un volume que reúne a labor xornalística do autor, editado polo
Consorcio de Santiago.

_____, “Os compañeiros de Lorca, e Compostela”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 5 marzo 2017, p. L11.
Sinala a paixón de Federico García Lorca pola cidade de Santiago de Compostela, tendo
lugar a súa primeira viaxe á dita cidade en 1916 e representa a única imaxe que se
conserva desa primeira visita, na que aparece Lorca con nove estudantes máis. A foto é
de Luís Ksado e veu a luz pública no número 81 da revista Vida gallega en 1917. A súa
primeira visita a Santiago prodúcese aos 18 anos e participaba nunha excursión de estudio
dirixida polo seu mestre da Universidade de Granada, Martín Domínguez Berrueta.

_____, “Unha cidade en clave... de Fa”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 16 abril 2017, p. L11.
Comenta a existencia dun censo no que destacan 200 proxectos musicais activos na cidade
de Santiago de Compostela e salienta a fotografía presente no artigo, a cal foi realizada
por Blanco Amor e que foi publicada nun volume do Club Cultural Alexandre Bóveda de
Ourense en 1993.

_____, “Os ollos de Camilo e Antonia no ano 36”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 11 xuño 2017, p. L11.
A raíz da consulta da Guía del peregrino y del turista, de Román López y López, cuxa
capa ilustra Camilo Díaz Baliño, apunta que “é moi chocante, a ollos de hoxe, que o
réxime de Franco seguise a utilizar a obra de alguén a quen asasinara” e sintetiza o labor
como deseñador gráfico de Díaz Baliño. Incide en que os seus herdeiros, “lonxe de
percibir cantidade algunha por dereitos de autor (que ironía!), o que tiveron é que
agocharse do réxime dende os primeiros tempos”. Alude a posíbeis interpretacións da
imaxe que ilustra a fotonoticia, referindo que Isaac pintou os ollos de seus pais, “moitas
veces, e dun xeito abraiante”.

_____, “O banquete que xuntou a Murguía e Brañas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 25 xuño 2017, p. L11.
Sinala a conmemoración do 125 aniversario do Banquete de Cernadas, encontro no cal
participaron Manuel Murguía e Alfredo Brañas, anunciando este segundo a redacción das
“Bases generales del regionalismo y su aplicación a Galicia”.

_____, “A imaxe de toda unha xeración”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 3 setembro 2017, p. L10.
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Coméntase unha fotografía das Festas Minervais de 1956 na que aparecen, entre outros,
Gonzalo R. Mourullo, Xosé Filgueira Valverde, X. L. Méndez Ferrín ou X. L. Franco
Grande, e asemade cualifica esta celebración como a “primeira galeguista”.

_____, “Maside, entre amigos, en Sar”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 24 setembro 2017, p. L11.
A partir da afirmación inicial de que “as cidades alcanzan personalidade plena cando
teñen quen as cante, quen as escriba, quen as pinte...”, céntrase na figura de Carlos Maside
(Pontecesures, 1897-Santiago de Compostela, 1958), de quen asegura que “observaba e
transformaba. E amaba fondamente Compostela”. Enumera os “espazos habituais del” e
céntrase nas persoas retratadas nunha fotografía recollida na monografía Carlos Maside
(Deputación da Coruña, 1992), de Esther Rodríguez Losada.

_____, “O bosque que fascinou a Rosalía”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 8 outubro 2017, p. L11.
Reflexiona sobre o libro Os últimos carballos do Banquete de Conxo e os vencellos de
Conxo con Rosalía de Castro e mais con Manuel Murguía.

_____, “Fole e amigos, na Rosaleda”, La Voz de Galicia, “Agenda”, 12 novembro 2017,
p.L11.
Achega un resumo da vida de Fole referíndose á súa estadía en Compostela e á súa
amizade con Ramón Piñeiro e García-Sabell. Fala sobre o seu relato dos lobos loándoo
como un conto brillante e citando algunhas frases do mesmo.

_____, “Luís Seoane no Santiago de 1930”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 19 novembro 2017, p. L11.
Describe unha foto realizada en 1930 na compostelá praza das Praterías na que estaban
posando Luís Manteiga, Héctor Raurich e mais Luís Seoane.

_____, “Despedindo a un sabio”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Fotohistorias”, 31 decembro 2017, p. L10.
Céntrase en describir unha fotografía de Kasado, tirada o 1 de setembro de 1930, durante
o velorio do filólogo Ánxel María Amor Ruibal e que se publicou en Vida gallega.

Angueira, Anxo, “Unha casa que nos une”, La Voz de Galicia, “Rosalía na súa casa”,
“Casa de Rosalía”, xullo 2017, p. 3.
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Comenta a finalización da reforma da Casa Museo de Rosalía de Castro, sinala as
melloras e salienta e agradece a colaboración e apoio de varias institucións como a RAG
e a Deputación.

Ameixeiras, Diego, “Unha ducia de galegos”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En
galego”, “1.280 almas”, 1 setembro 2017, p. 6.
Fala da orixe de Unha ducia de galegos (2017), de Víctor F. Freixanes lembrando a
xuventude do escritor e a intención de unir a xeración galeguista que conservaba a
memoria do século XIX coas vivencias dos mozos da década dos 60 do século XX.
Ademais, invita a reflexionar sobre a posibilidade e o interese de entrevistas a intelectuais
xa maiores por parte dun nacido na década dos 90.

_____, “Historias de camareiras”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En galego”,
“1.280 almas”, 15 setembro 2017, p. 6.
Dá conta sobre a terceira publicación de Patricia A. Janeiro, Manual básico de hostalería
(Positivas, 2017), que funciona como unha reivindicación laboral encamiñada cara a unha
intriga na que se trata de representar a vida cotiá dunha traballadora, ficcionando
elementos da política actual.

Araguas, Vicente, “Adeus, Finiña, boa viaxe”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Obituario”,
25 abril 2017, p. 6.
Achega o obituario de Fina Foira, falecida despois dunha intensa vida dedicada á lectura
e a compartir a súa sabedoría.

_____, “Clásicos de la provincia”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Versión orixinal”, 25 xuño
2017, p. 13.
Tras loar o encanto da provincia, lembra o ferrolán Miguel Carlos Vidal con quen
coincidía no faladoiro El Cafeto e que promoveu a revista Aturuxo. Tamén nomea o
primeiro poemario de Vidal, Orvallo, e outros escritos en castelán.

_____, “Adeus, Xohana”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Miudiño”, 17 setembro 2017, p.
7.
Reflexiona sobre a morte de Xohana Torres, realiza un breve repaso á obra literaria,
centrándose na súa faceta poética e subliña a importancia de Ferrol, o Lorref dos seus
poemas, na súa obra.

_____, “Murguía en San Amaro”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Versión orixinal”, 24
setembro 2017, p. 14.
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Recalca de Manuel Murguía, ao estar soterrado no cemiterio coruñés de Santo Amaro,
que merece un mellor tratamento que se cadra pode ser o Panteón de Galegos Ilustres.

Axeitos, Xosé Luís, “Rianxo e Castelao nas nostalxias de un cantar”, Sermos Galiza,
“Caderno de Verán”, “Creación”, 20 xullo 2017, p. 4.
Fala da canción popular “A Rianxeira”, a cal parte do s. XVIII e foi reinterpretada como
“Ondiñas da nosa Ría” para homenaxear a Castelao cando volveu da Arxentina para a
festividade da Guadalupe.

Balado, Ramón G., “Homenaje a Fernández Albor”, El Correo Gallego, “Santiago”,
“Reseña musical”, 14 agosto 2017, p. 20.
Informa da interpretación musical de poemas de Rosalía de Castro, Manuel Curros
Enríquez e Álvaro de las Casas na homenaxe a Fernández Albor en Santiago de
Compostela.

Baltar, Ramón, “Un homenaje pendiente”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Desde otra
ventana”, 2 xaneiro 2017, p. 2.
Critica a ausencia dunha homenaxe á personalidade do escritor Ramón María del ValleInclán no ámbito galego, baixo a xustificación de tratarse dun autor que redactou a súa
obra en castelán. Aporta motivos para a realización dunha conmemoración á altura das
letras do dramaturgo, deixando en claro que era un firme defensor da súa terra galega.

Bará, Milagros, “Salustiano Portela y el ‘cañón de pau”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Crónicas de Pontevedra”, 29 outubro 2017, p. 14.
Recolle unha breve biografía sobre Salustiano Portela, home que exerceu distintas
profesións eclesiásticas, e que dedicou moitos dos seus estudos á historia e cultura
galegas, producindo obras como O cañón de pau, que lle valeron o crédito e ingreso no
Seminario de Estudos Galegos e na Real Academia Galega coma historiador.

Barrecheguren, Jorge, “Vigo 1927: 90 años del anuario de efemérides”, Atlántico
Diario, “Vigo”, “Opinión”, 31 decembro 2017, p. 12.
Fala dos principais feitos ocorridos en Vigo en 1927 e indica que o 7 de maio dese ano
tivo lugar unha homenaxe a Ramón Cabanillas con motivo do seu ingreso na RAE.

Barro, Pepe, “Isaac desbota as coroas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Botar un ollo”, 5
xaneiro 2017, p. 2.
Refírese á refundación de Sargadelos por parte de Isaac Díaz Pardo por proposta de Luís
Seoane, que deu lugar a unha nova marca estreada en 1970.
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_____, “Huíci fai a ʻLuz”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Botar un ollo”, 4 maio 2017,
p. 2.
Comenta a revista Luz e o seu promotor Luis Huicí, sinalando a súa importancia e valor
así como a valentía de quen a botou a andar.

______, “A casa conta a historia”, La Voz de Galicia, “Rosalía na súa casa”, “Casa de
Rosalía”, xullo 2017, p. 19.

Dá conta da reelaboración da Casa Museo de Rosalía de Castro, lembrando a
participación de Xosé Filgueira Valverde na primeira versión e loa esta remodelación.
______, “Unha estrela por guía”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Botar un ollo”, 17
agosto 2017, p. 2.
Informa da intención do Concello de Rianxo de facer unha insignia de prata coa estrela
de Manuel Antonio e comenta que dita estrela é a mesma que a trazada polos membros
das Irmandades da Fala, como López Trasancos, Ramón Cabanillas e Ramón Vilar Ponte.
Ademais, sinala que a estrela é semellante que a do Partido Galeguista, e que dito símbolo
aparece na obra gráfica e nun poema de Camilo Díaz Baliño e na revista Nova Galiza
impulsada por Castelao.

Bello Costa, Xaime, “Lorref, o navío de Xohana Torres”, Diario de Ferrol, “Opinión”,
“Estrebillando”, 15 setembro 2017, p. 17.
Comenta que Lorref, o Ferrol de Xohana Torres, marca de xeito indelébel a súa obra
literaria e indica que en 2001, co gallo do seu ingreso na RAG, o concello de Ferrol fixo
unha homenaxe pública á poeta e co edición do libro Ferrol, corazón de navío.

Bergantiños, José, “As vellas y queridas cancións”, Diario de Ferrol, “Opinión”,
“Apunte”, 25 marzo 2017, p. 17.
Transcribe as estrofas dunha antiga canción portuguesa que lle cantaba súa nai,
protagonizada por unha fermosa moza que se reúne no prado co seu namorado. Isto tráelle
á memoria as lembranzas de poetas como Rosalía de Castro ou a Eduardo Pondal, ademais
do cantante Miguel de Molina.

_____, “Miguel Carlos Vidal”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Apunte”, 29 abril 2017, p.
17.
Salienta a figura de Miguel Carlos Vidal como cofundador da revista Aturuxo xunto con
Miguel González Garcés, Mario Couceiro, Leyra Domínguez, Tomás Barros e Isaac Díaz
Pardo. Sinala a súa amizade con Álvaro Cunqueiro e Xosé M. Díaz Castro e anuncia a
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publicación do seu terceiro poemario en castelán El cuarto, la tarde, las rosas...(y otros
símbolos).

_____, “Xohana”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Apunte”, 18 setembro 2017, p. 24.
Realiza unha breve semblanza á figura de Xohana Torres e comenta unha anécdota de
cando a poetisa fixo de Casilda, muller de Peribañez, nunha representación teatral de
Peribañez y el comendador de Ocaña.

Bermejo, José Carlos, “El pasado ya no es lo que era”, El Correo Gallego, “Galicia”, “El
sonido del silencio”, 17 decembro 2017, p. 18.
Refírese ao concepto de Historia e detalla que Nós xorde nun mundo posterior ao final da
Primeira Guerra Mundial ou que Castelao reflectiu na súa obra a súa visión da Galiza da
clase traballadora.

Bernárdez, Carlos L., “Os rostros de Maside”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 617,
“Arte: Exposicións”, 9 marzo 2017, p. III.
Comenta a mostra de retratos realizados polo pintor Carlos Maside organizada polo
Consorcio de Santiago, que levará o título de ‘Rostros’. Presentarase na Casa do Cabido,
na Praza das Praterías e reunirá máis de cen retratos, dos cales a maioría pertencen ao
legado familiar do autor, utilizando lapis, pluma ou tinta sobre papel. Pero destacan dous
gravados, un de Castelao e outro un autorretrato de Maside. Os protagonistas destas obras
sempre son os seres humanos que expresan o máis puro e sincero realismo.

_____, “Laxeiro en conversa”, La Opinión, “Saberes”, n.º 577, “Arte”, 6 maio 2017, p.
9.
Dá conta da exposición “Laxeiro en conversa”, a cal amosa un diálogo coa obra de arte
do pintor por parte dunha serie de artistas galegos de distintos eidos como a escultura, a
fotografía e a pintura, como Menchu Lamas, Antón Patiño, Vari Caramés, Rosa Úbeda,
Berta Cáccamo ou Tono Carbajo. Ademais, resume a evolución pictórica de Laxeiro e
compara o desarraigo existencial que amosan algúns dos seus cadros co existencialismo
presente na obra de Celso Emilio Ferreiro, nos poetas da Escola da Tebra, como Manuel
Cuña Novás, e nas novelas da Nova Narrativa Galega.

_____, “Castelao e a publicidade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 642, “Arte”, 19
outubro 2017, p. III.
Repasa a faceta artística de Castelao, o influxo expresionista, e céntrase na arte popular e
no expresionismo dos seus carteis confeccionados para xornais e como publicidade.
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_____, “Trece estampas da traizón”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 643, “Arte:
Exposicións”, 26 outubro 2017, p. III.
Destaca que a mostra “Trece estampas da traizón. 80 anos da publicación”, que estará na
Fundación Luís Seoane da Coruña até o 1 de abril de 2018, está centrada na obra Trece
estampas da traizón (1937), de Luís Seoane publicada no exilio arxentino.

_____, “90 anos de Pelerinaxes”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, nº 645, “Arte”, 9
novembro 2017, p. III.
Sitúa a faceta de Vicente Risco de ilustrador no marco das súas obras, destacando a súa
importancia mais o recoñecendo de que nunca foi una actividade principal para el.

Blanco-Amor, Eduardo, “Vida de escritor”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Hemeroteca”, 2 xullo 2017, p. 17.
Reproduce un artigo publicado o 16 de febreiro de 1978 no que o autor divaga sobre o
acto de escribir, describindo á actividade cotiá e tediosa que realiza un escritor.

_____, “Una cima gallega”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “135 anos de opinión”,
“Hemeroteca”,17 setembro 2017, p. 16.
Comeza referindo a “suspicia” que ocasiona o feito de que un escritor eloxie calquera
cousa, “si anda por medio la probabilidad -dinero, poder- de ser ‘favorecido” e afirma que
“dejo pagado este atributo a las suspicacia ‘radical’ de los resentidos, cazadores, a la
espera de catástrofes”, antes de ofrecer as súas opinións sobre a paisaxe de Cabeza de
Manzaneda (Ourense) ao seu regreso a Ourense, cos “ojos llenos de color y el corazón
lleno de esperanza” xa que “Manzaneda desbordó ya su condición local para ser suceso
y orgullo gallegos”, pese a que os empresarios esqueceron un detalle: “la Virgen de las
Nieves no sería mal agente de relaciones celestiales, y tan barata, pagada con avemarías”
e sobre todo se lle colocaran, “en vez de culebrón, una enorme higa para desviar los
cazurros embates de la suspicacia...”, para evitar que calquera día un gafe chegue ao café
das súas reunións proferindo “este rugido triunfal: ‘Fodeuse Manzaneda’. ¡Bruxas fóra!”.

Blas, Ceferino de, “Una saga ejemplar”, Faro de Vigo, “Opinión”, 16 xaneiro 2017, pp.
12-13.
Comenta a existencia das sagas familiares en Galicia, da que salienta á formada por Isaac
Díaz Pardo ao tratarse do aniversario do seu falecemento hai cinco anos. Describe
brevemente a traxectoria da liñaxe do artista, comezando por seu pai quen foi o mellor
escenógrafo da época e un gran artista gráfico. O seu fillo destacou como fundador do
Instituto Galego de Información e como contribuínte á súa terra. Esta saga familiar
conseguiu conxugar a produción artística coa iniciativa empresarial, mantendo unha
incuestionábel ética e integridade en todos os proxectos nos que participou.

582

_____, “El retorno de Diego San José”, Faro de Vigo, “Opinión”, 24 xaneiro 2017, pp.
24-25.
Comenta a personalidade de Alejandro Pérez Lugín, autor de La Casa de la Troya quen
tamén era parente de Rosalía de Castro. A escritora aloxouse na casa da súa nai cando
chegou a Madrid. Presentación da segunda edición das memorias de Diego San José,
baixo o nome de De cárcel en cárcel.

_____, “Recreadores de historias”, Faro de Vigo, “Opinión”, 3 abril 2017, p. 12.
Salienta a importancia da Reconquista e o Día das Letras Galegas arredor de dúas figuras
viguesas coma José Carvajal Pereira e José María Posada Pereira. Resalta este último por
recensionar criticamente a obra de Rosalía de Castro Cantares Gallegos. Foi un dos
poucos autores que se interesaron polo volume de Rosalía, de modo que elaborou a
primeira recensión crítica publicada nun xornal galego e que de non ser por el quizais
pasase inadvertido para os galegos.

_____, “Sencillamente Gogue”, Faro de Vigo, “Opinión”, 22 maio 2017, p. 14.
Dá conta da labor de José Angel Rodríguez López, “Gogue”, nas publicacións de Faro de
Vigo e da publicación do seu libro compilatorio de viñetas Floreano, na editorial Xerais.

_____, “La hemeroteca de la ciudad”, Faro de Vigo, “Opinión”, 2 outubro 2017, pp. 1213.
A raíz da busca dun artigo de Avelino R. Elías no que vincula a Martín Códax co poeta e
almirante Gómez Chariño na conquista de Sevilla polo rei Fernando o Santo, atopa un
xornal vigués “hoy desconocido: “Faro de la Tarde”, reflexiona “sobre la condición de
Vigo como ciudad de la Prensa, y a que se cree la Hemeroteca de la Ciudad”. A seguir fai
un breve repaso pola prensa viguesa no século XIX e comezos do século XX.

Bragado, Manuel, “Mes de Rosalía”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 7
febreiro 2017, p. 24.
Destaca febreiro como o mes de Rosalía de Castro ao ser o mes no que veu ao mundo en
1837. O profesor Fernando Pereira considera á poeta como ‘a primeira marca galega’
sendo a súa imaxe a máis icónica e universalizada de toda Galicia. Salienta tamén a
existencia da edición dunha nova revista de estudos rosalianos dirixida por Xosé Luis
Axeitos.

_____, “Rúas para o escritor Álvaro Cunqueiro”, Faro de Vigo, “Galicia”, 18 marzo 2017,
p. 23.
Salienta a continuidade da Rúa Álvaro Cunqueiro situada en Madrid, preto do barrio do
Pilar. Destaca esta nova a causa da polémica provocada anos atrás cando se solicitou a
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retirada do nome do escritor do rueiro como seguimento do artigo 15 da Lei da Memoria
Histórica. A escolla do nome do autor debeuse ás súas glorias obtidas na literatura, non
atendendo aos seus ideais políticos.

_____, “Teatro García Barbón”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 18 abril
2017, p. 24.
Comenta a conmemoración da inauguración 90 anos antes do Teatro García Barbón de
Vigo e achega breves datos da historia do dito teatro, antigamente coñecido como Rosalía
de Castro, que deixara de funcionar debido a un incendio e que foi rehabilitado entre 1982
e 1984 e renomeado como Teatro Afundación Vigo. Ademais, anuncia a representación
de ‘Madame Pompadour’ por parte da compañía de Consuelo Hidalgo e Ramón Peña na
celebración deste aniversario.

_____, “Aí vén o maio”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 2 maio 2017,
p. 20.
Fala sobre a celebración dos maios, do tempo no que esta ten lugar, da súa dispersión
xeográfica e especialmente da compoñente crítica que dita festa implica e que estaba xa
presente de xeito moi claro no coñecido poema de Manuel Curros Enríquez ‘Aí vén o
maio’.

_____, “Manuel de la Fuente”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 9 maio
2017, p. 24.
Informa do quinceavo aniversario do pasamento do xornalista e escritor Manuel de la
Fuente, avó do tamén escritor Pedro Feijoo. Fai un repaso pola súa traxectoria profesional,
indicando os comezos como xornalista no Diario de León e a posterior entrada no Faro
de Vigo. Como escritor, destaca a publicación da biografía de La Bella Otero e o poemario
Íntimo latido, no cal lle dedica un poema a Rosalía de Castro.

_____, “Pioneiros da edición en Vigo”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”,
4 xullo 2017, pp. 22-23.
Comenta o discurso de Carlos Núñez na apertura da “Feira do Libro de Vigo”, na cal
cualificou Vigo como a primeira cidade galega da edición e sinalou unha serie de editores
de grande importancia, como Juan Verea Varela ou Gabriel Román. Destaca, de entre os
nomes citados por Carlos Núñez, a Juan Compañel por ter publicado textos de Rosalía de
Castro e Manuel Murguía.
_____, “O soño de ʻTetillaʼ e outros editores vigueses”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo
de Granada”, 11 xullo 2017, pp. 22-23.
Loa o labor editorial de Eugenio Barrientos López coa editorial Cíes en Vigo así como o
de outros editores como Valentín Paz Andrede co xornal Galicia e El Pueblo Gallego, no
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cal foron publicados algúns relatos de Dos arquivos do trasno, de Rafael Dieste, así como
Xosé Manuel Álvarez Blázquez e Francisco Fernández del Riego.

_____, “60 anos de Follas Novas”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 25
xullo 2017, p. 29.
Celebra o sesenta aniversario do nacemento da editorial Follas Novas, impulsada por
Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas, a cal xunto con Emecé editores desenvolveron dende
a emigración un grande labor de difusión da literatura galega. Sinala que a editorial
publicou Itinerario galego (1958) de Víctor Luís Molinari; Terra aluciada (1959), de
Xosé Conde; Esta es Cuba, hermano (1960), de Anisia Miranda; e Dende lonxe (1960) e
Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas.

_____, “Vigo, a nosa California”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 1
agosto 2017, pp. 20-21.
Loa o Bando pronunciado por Víctor Freixanes no Día de Galicia en Vigo no cal sinalaba
dita cidade como motor da modernización de Galicia e lembraba importantes figuras
como X. L. Méndez Ferrín e Xela Arias. Comenta a visión que tiñan desta cidade
escritores como Celso Emilio Ferreiro, Ramón Otero Pedrayo, Iolanda Zúñiga e Antón
Reixa.

_____, “Manuel Antonio en Vigo”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 5
setembro 2017, pp. 22-23.
Reflexiona sobre a estadía de Manuel Antonio na cidade de Vigo, detalla que estudou na
Escola de Náutica e reclama que axiña o seu nome estea presente no rueiro de Vigo.

_____, “Castañas e magostos. A festa estacional campesiña”, Faro de Vigo, “Opinión”,
“Campo de Granada”, 14 novembro 2017, pp. 22-23.
Fala da orixe pagá do festexo dos magostos e das castañas e refírese a que xa Afonso X
O Sabio nomeou este alimento nas súas cantigas.

_____, “Mulleres no rueiro”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 26
decembro 2017, pp. 26-27.
Comenta as diferentes iniciativas no eido da cultura a prol da mulleres como novas
iniciativas editoriais, novas publicacións de escritoras ou que se dedique o Día das Letras
Galegas de 2018 a unha escritora.

Braxe, Lino, “Os escenarios de Manuela Varela”, La Opinión, “Opinión”, 13 febreiro
2017, p. 14.
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Dá conta do percorrido vital de Manuela Varela como actriz, asemade, faise referencia a
obras que, dalgún xeito, tiveron relevancia na súa vida como é o caso de Bala Perdida
de Manuel Rivas, Edipo de Manuel María ou Romeo e Xulieta, famosos namorado de
Álvaro Cunqueiro.

_____, “A maldición do mar”, La Opinión, “Opinión”, 3 abril 2017, p. 14.
Salienta o gratificante do labor poético e enxalza a figura do seu amigo Paco Souto,
recentemente falecido. Na súa xuventude lía con liberdade en bares cos seus compañeiros
e editaba unha revista xunto con Samuel Rodríguez: Os habitantes do lago.

_____, “Francisco Pillado”, La Opinión, “Opinión”, 24 abril 2017, p. 13.
Comenta a celebración dunha homenaxe a Francisco Pillado Maior, editor, tradutor e
traballador da cultura. Ofrece unha achega á súa traxectoria, indicando que foi nomeado
como Republicano de Honra 2017; director do xornal La Voz de Galicia nuns anos
complicados para exercer e proclamar a liberdade; iniciou a recuperación do teatro galego
nos anos sesenta xunto a Manuel Lorenzo, dando vida aos Cadernos da Escola Dramática
Galega e ao Concurso de Teatro Breve e tamén foi responsábel da Biblioteca Arlequín de
Sotelo Blanco Edicións e dirixiu a editorial Laiovento. Remata destacando a súa profunda
xenerosidade ao doar todos os títulos pertencentes á biblioteca do seu pai á Universidade
de Santiago de Compostela.

______, “XXXV anos da dobraxe en Galicia. As pioneiras”, La Opinión, “Opinión”, 11
decembro 2017, p. 11.
Introduce o papel de Ananda Español como dobradora e compañeira do autor na
adaptación teatral de O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca.
Bugallal, Isabel, “Pondal y ʻO Pozo da Xerpa”, La Opinión, “Tiempo recobrado”, 14
maio 2017, contracuberta.
Refírese a un texto inédito de Eduardo Pondal no cal o poeta vincula unha lenda da
Comarca do Anllóns, a do “Pozo da Xerpa”, coas tradicións gregas dos poemas
homéricos. Amósase de acordo con Pondal e reafirma a súa idea.

_____, “Tragedia en la casa de baños”, La Opinión, “Tiempo recobrado”, 10 decembro
2017, contracuberta.
Céntrase na vida de Juana Teresa Juega, autora dunha ducia de poemas en galego, quen
sobreviviu en 1908 ao homicidio do seu propio home, o tenente Morales, en Riazor e que
despois se casaría con Emilio Pereiro Quiroga.
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_____, “XXXV anos da dobraxe en Galicia. As pioneiras”, La Opinión, “Opinión”, 11
decembro 2017, p. 11.
Destaca a Ananda Español, Amalia Gómez, Isabel Fidalgo e Ivonne Ares como pioneiras
na dobraxe en Galicia e sinala en concreto a participación de Ananda Español na versión
cinematográfica d’O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Álvaro
Cunqueiro.

_____, “Los artistas gallegos hacen patria”, La Opinión, “Tiempo recobrado”, 31
decembro 2017, contracuberta.
Comenta que Castelao participou na II Exposición de Arte Gallego, celebrada na Coruña
en 1917, e mais que nela xurdiron certas discrepancias entre Antón Vilar Ponte e Emilia
Pardo Bazán.

Burgoa, Juan J., “Pedro Guimarey Filgueiras”, Diario de Ferrol, “Gentes que hicieron
Ferrol”, 19 marzo 2017, p. 7.
Describe a personalidade do periodista, escritor e político Pedro Guimarey Filgueiras,
fusilado en 1936 por declararse abertamente republicano. Fundou o xornal ‘Nueva
Infancia. Ensayo de Periódico para niños’ en 1931. A súa primeira obra literaria foi Pepa
Andrea, unha peza teatral do ano 1933, a cal foi erroneamente atribuída a Pérez Parallé.

_____, “A carencia dunha verdadera revista de Ferrol e outras lerias”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, “La ventana”, 12 abril 2017, p. 10.
Comenta a inexistencia dunha revista que se centre nos estudos locais en Ferrol e destaca
o interese do pobo en coñecer a súa historia, memoria cultural e por tanto a súa identidade.
Por outra banda, salienta a iniciativa da Biblioteca Municipal de Ferrol ao realizar unha
mostra bibliográfica dedicada ao traballo das Irmandades da Fala na cidade. A exposición
encárgase de destacar todas as personalidades da entidade influíntes no panorama cultural
de Ferrol, pero tamén ten a labor de recompilar nomes esquecidos coma Manuel
Fernández Barreiro, Ricardo Carballal e Hixinio Ameixeiras. Tamén inclúe os títulos
publicados pola colección Céltiga, considerada como o primeiro proxecto editorial en
galego, fundada en 1921 nesta cidade.

_____, “Manuel Fernández Barreiro”, Diario de Ferrol, “Gentes que hicieron Ferrol”, 30
abril 2017, p. 14.
Destaca a personalidade de Manuel Fernández Barreiro, quen desenvolveu unha intensa
actividade comercial na cidade de Ferrol e participou de xeito activo no panorama cultural
e político do seu tempo. Achega un breve repaso da súa traxectoria, sinalando que foi
encargado da biblioteca do Casino Ferrolano, secretario de Airiños da Miña Terra,
membro activo do Partido Republicano Galego e colaborador das Irmandades da Fala
poñendo en marcha o Boletín Mensual da Irmandade da Fala de Ferrol. Sinala ademais
que apoiou economicamente a edición da colección Céitiga de El Correo Gallego,
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dirixida por Xaime Quintanilla, traballou como tradutor para esta colección, editando Os
catro cisnes brancos de Chisholm Louey e que foi secretario da Irmandade Galega
Nazonalista e un gran apaixonado da pintura.

_____, “Ferrol. Festas, fastos e nefastos de verán”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “En la
ventana”, 21 xuño 2017, p. 6.
Critica a decisión da RAG de dedicarlle o Día das Letras Galegas 2018 a María Victoria
Moreno e non a Ricardo Carballo Calero, sinalando que se trata dunha ofensa a dito
escritor e que Víctor Freixanes se equivoca ao seguir os mesmos pasos que Xesús Alonso
Montero.

_____, “Fernando Pérez Barreiro”, Diario de Ferrol, “Gentes que hicieron Ferrol”, 9
xullo 2017, p. 7.
Comenta a figura de Demetrio Fernando Pérez Barreiro, avogado, escritor e xornalista
nado en Viveiro en 1896. Destaca as súas obras Andrómenas e Digesto no Indigesto,
prologada por Ramón Otero Pedrayo.

_____, “Juan Vicente Martínez Quelle”, Diario de Ferrol, “Gentes que hicieron Ferrol”,
19 febreiro 2017, p. 7.
Dá conta da traxectoria profesional de Juan Vicente Martínez Quelle, quen participou do
faladoiro de “La Puerta del Sol” na Habana xunto con Ramón Cabanillas, Antón Vilar
Ponte, Roberto Blanco Torres e Joaquín Arévalo. Destaca o seu labor de redactor na
revista Airiños da Miña Terra e a fundación da revista Labor Gallega, na cal participaron
escritores como Cabanillas, Amor Soto, Victoriano Taibo, Leandro Pita, Eugenio Carré,
Sofía Casanova, Rodríguez Elías, Eduardo Pondal, Emiliano Balás, Joaquín de Arévalo,
Matías Usero, Francisco Barral e Luís Amor Soto.

_____, “Xohana Torres Fernández”, Diario de Ferrol, “Gentes que hicieron Ferrol”, 3
decembro 2017, p. 7.
Realiza en español un repaso pola vida e obra de Xohana Torres Fernández e detalla os
seus vencellos coa cidade de Ferrol, como que empregaba o nome poético de Lorref para
referirse a Ferrol.

_____, “Manuel Comellas Coimbra”, Diario de Ferrol, “Gentes que hicieron Ferrol”, 31
decembro 2017, p. 9.
Céntrase na vida de Manuel Comellas Coimbra (1853-1925) que escribiu poemas en
galego e a peza dramática Pilara ou grandezas dos humildes.

588

Burgoa, Juan José, “José Leyra Domínguez”, Diario de Ferrol, “Gentes que hicieron
Ferrol”, 2 abril 2017, p. 7.
Destaca a personalidade de José Leyra Domínguez, nacido en 1912 e falecido en 1997.
Desenvolveu unha grande actividade como escritor tanto en castelán como en galego,
tamén como periodista, conferenciante e pintor. Mantivo relacións persoais con Otero
Pedrayo, Ramón Piñeiro, Torrente Ballester, Carballo Calero, Sixto Seco e Chamoso
Lamas, entre outros. Colaborou en publicacións coma ‘Aturuxo’, ‘Vida Gallega’, ‘Arte
Galicia’, ‘Abrente’ ou ‘Finisterre’.

Calaza, Juan José R., “Contra el machismo: reivindicación del triángulo”, Faro de Vigo,
“Opinión”, “Férvido y mucho”, 12 marzo 2017, p. 32.
Destaca a Eduardo Pondal coma un violador, baseándose no argumento de que
historicamente, o nacionalismo galego sempre amosou forte desprezo á figura da muller.
Segundo el, en Queixumes dos pinos, Pondal relata en primeira persoa unha violación a
unha moza e insta a todas as persoas de ben a non achegarse á obra do poeta. Tamén o
retrata coma un tollido mental e racista de insondábel imbecilidade.

Caneiro, Xosé Carlos, “Vistalegre 2, gente triste y Rosalía”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “El equilibrista”, 5 febreiro 2017, p. 15.
Comenta polo miúdo as súas crenzas políticas poñendo como exemplo a Rosalía de
Castro. Autora que dará nome ao aeroporto de Santiago de Compostela, pero o xornalista
recalca a idea da necesidade de ler máis á escritora, non só a ‘renomear’ espazos públicos
coa súa identidade. Fala da súa grandeza presente en todas as rúas galegas, nos seus versos
eternos e na súa luminosidade, pero tamén na súa dor e nos seus abismos persoais. Por
tanto, destaca a fazaña do novo bautismo do aeroporto pero manifesta a importancia de
coñecer a súa obra que tanto significa para Galicia.

Campo, Marica, “Nazismo é o nome”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p.
27/ El Progreso, “Opinión”, p. 25, “A tecelá en outono”, 3 febreiro 2017.
Achega unha comparación, tentando formar un paralelismo, entre o personaxe novelesco
de Vicente Risco, Don Celidonio, mais o novo presidente dos Estados Unidos de América,
Donald Trump. Aínda que a referencia ao presidente resulta velada faise explícita ao final
do texto.
_____, “Nunca o saberemos”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 27/ El
Progreso, “Opinión”, p. 29, “A tecelá en outono”, 24 febreiro 2017.
Conmemoración do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, autora da que
aínda seguimos tendo cuestións sen resolver sobre aspectos relevantes da súa biografía.
Destaca a importancia da celebración do congreso rosaliano celebrado en 1985 en
Santiago de Compostela, onde a audiencia se dividía entre os amantes e os detractores da
autora. Salienta unha serie de volumes nos que se poden atopar coidadas investigacións
sobre a escritora: Rosalía de Castro. Estudios sobre a vida e a obra (2000) de Aurora
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López e Andrés Pociña, Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria de Francisco
Rodríguez e Análise sociolóxica de Rosalía de Castro.
_____, “Gabanza dos burros”, El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, 24 marzo
2017, p. 29.
Salienta as verbas de Castelao esculpidas no seu relevo en Lugo, onde indica que os
homes non queren ser burros, senón animais máis agresivos coma os leóns, tigres,
panteras ou elefantes. O obxectivo desta comparación do escritor semella metafórica,
ilustrando o desprezo que sentimos os seres humanos polo traballo duro e humilde, polo
esforzo e pola austeridade. Salienta a importancia destes dóciles animais sendo elementos
clave no progreso da economía e na evolución do transporte rural, do que eles eran
protagonistas absolutos.
_____, “O símbolo”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 19/ El Progreso,
“Opinión”, p. 27, “A tecelá en outono”, 14 abril 2017.
Comenta aspectos esenciais da vida de Curros Enríquez como o seu ateísmo confeso, as
súas críticas e denuncias ao poder exercido pola Igrexa, aspectos que quedaron reflectidos
na súa obra Divino Sainete. Estivo emigrado en Cuba por traballo e ideoloxía, publicando
en revistas como ‘La Patria Gallega’ onde redactou un artigo baixo o nome de "El
símbolo", no cal realiza un paralelismo entre a morte de Xesús Cristo e a crucifixión de
Galicia sometida ao poder centralista español pero, da mesma forma que a icona cristián,
o país resucitará.
_____, “Como un cesto de cereixas”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 29/
El Progreso, “Opinión”, p. 35, “A tecelá en outono”, 21 abril 2017.
Salienta a importancia de ter presente a memoria, a memoria dos antigos autores que
configuraron a nosa lingua e a nosa forma de pensar, exemplificando arredor de Un
Álvaro Cunqueiro e o seu discurso ‘Algunhas imaxinacións sober tesouros’, pronunciado
na seu ingreso na Real Academia Galega en 1963. Tamén destaca varias personalidades
falecidas ás que visitou para amosar os seus respectos, entre os que se atopan Pascual
Veiga e Leiras Pulpeiro.
_____, “Vida, lesión que nunca cura”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25/
El Progreso, “Opinión”, p. 39, “A tecelá en outono”, 15 setembro 2017.
Realiza un repaso bibliográfico á figura de Xohana Torres e comenta que había ben anos
que non acudía a ningún acto e que só a viu unha vez na súa vida.

Casalderrey, Fina, “Escoitando a Bach con Miguel Suárez Abel”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “In memoriam”, 23 abril 2017, p. 15.
Comenta o falecemento do xornalista Miguel Suárez Abel, un grande afeccionado da
música de Bach. Destaca a súa asidua colaboración no xornal e inclusive o seu pasamento
no mes de abril, mes dos libros para lembrarnos que o seu legado permanece. Salienta
varios títulos da súa traxectoria literaria coma Turbo, Premio Blanco Amor en 1986,
Álvaro Pino, Sabor a ti ou Selva Negra. Alude á súa obra dicindo que navega pola psique
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humana, amosa personaxes perfectamente construídos nos matices dos sentimentos, máis
a unha grande variedade de sentimentos para axudar a comprender a súa complexidade.
Remata homenaxeando a súa personalidade e pedindo que se siga a ler a súa obra pois é
a mellor maneira de loalo.
_____, “Unha Eva en ducias de mazás”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, p. 58/ El
Progreso, “Vivir”, p. 40, “Cultura”, 14 setembro 2017.
Co gallo do falecemento de Xohana Torres coméntase a súa importancia como pioneira
en diversos ámbitos como tradutora ao galego de obras infantís e realízase un demorado
repaso pola súa traxectoria literaria.

Castro, R., “Un legado de versos e compromiso”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 241,
6 abril 2017, pp. 2-3.
Destaca que a morte de Paco Souto permitiu dalo a coñecer fóra da Costa da Morte, “onde
era un referente cultural, social e político”. Recolle as verbas de Rosalía F. Rial, quen
destaca a súa obra “poliédrica, cunha vertente erótica moi importante, e de
experimentación, con xogo poético e atrevemento”; e de Fran Alonso, quen salienta o
mar, a morte e a mitoloxía como temas recorrentes na súa obra. Detense na súa faceta de
“axitador cultural” e tamén político referida por Rosalía F. Rial e por Xosé Iglesias, e
finaliza citando os seus proxectos editoriais en Edicións do Dragón, en Letras da Cal e o
certame de poesía erótica Illas Sisargas. Reproduce os poemas “O Mar”, “Para Lola” e
“De tirar o rixón...”, elixidos respectivamente polos tres autores citados.

Castro López, José, “La retranca del
“Opinión&Análisis”, 22 marzo 2017, p. 27.

fiscal”,

Diario

de

Pontevedra,

Informa da saída do prelo do volume do periodista e escritor Siro López Lorenzo,
Cervantes e o Quixote. A invención do humorismo. Refire que o motivo principal da obra
xira ao redor do sentido da sátira do escritor español, ao identificarse en clave humorística
co personaxe que el mesmo creou. Afirma que Cervantes utiliza a retranca para relatar a
vida do gran fidalgo.

Castro Ratón, Xosé, “Os comedores de patacas”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra
ollada”, 16 febreiro 2017, p. 6.
Destaca a obra Os comedores de patacas do escritor coruñés Manuel Rivas. Este volume
ten a honra de superar as dez edicións e salienta a problemática que provocou nos colexios
ao ser obxecto de incomprensión polos pais. O mundo rural é o protagonista da historia,
o cal hoxe se atopa nun estado minguado onde as autoridades miran para outro lado. Por
último, resalta a influencia principal do compendio de Rivas, o cal foi un cadro de Vincent
Van Gogh titulado co mesmo nome.

_____, “O bardo do celtismo”, Diario de Arousa, 9 marzo 2017, p. 6/ Diario de Ferrol,
15 marzo 2017, p. 17, “Opinión”, “Outra ollada”.
591

Destaca a personalidade e figura de Eduardo Pondal como o gran bardo do celtismo
galego, entendendo como bardo un poeta épico e lírico nacional que proclamaba as
fazañas dos heroes e deuses por medio de composicións literarias. Comenta tamén a
importancia que tivo para a creación e desenvolvemento do Rexurdimento xunto a Curros
Enríquez e Rosalía de Castro. Remata describindo o rexurdimento celta no século
dezanove, equiparándoo ao galego mediante trazos comúns.

_____, “Mariví Villaverde, no panteón da memoria”, Diario de Arousa, “Opinión”,
“Outra ollada”, 27 abril 2017, p. 6.
Informa do pasamento de Mariví Villaverde coincidente coa celebración do Día
Internacional do Libro e sinálaa como unha gran figura do activismo galeguista a prol da
memoria ao tempo que recolle de xeito breve a súa traxectoria, indicando a súa pertenza
ao grupo Brais Pinto, a súa participación no Congreso Galego e no Consello Galego da
Memoria así como o seu labor como redactora do xornal Galicia.

_____, “A saúde do libro galego”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 25 maio
2017, p. 6.
Refírese ás celebracións arredor do libro e reflexiona sobre a mala situación do sector
editorial en Galicia. Finalmente sinala a celebración da Gala do Libro Galego por parte
da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, a Asociación Galega de
Editoras e a Federación de Librerías de Galicia.

_____, “Guedellas de seda e liño”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 22 xuño
2017, p. 6.
Comenta a decisión da RAG de dedicarlle o Día das Letras Galegas 2018 a María Victoria
Moreno, sinalándoa como axeitada ao tempo que lamenta que volvera quedar excluído
Carballo Calero ou outros autores como Plácido Castro. Sinala o nomeamento por parte
da plataforma de crítica literaria feminista A Sega de María Victoria Moreno como Nosa
Señora das Letras. Destaca as obras Anagnórise e Guedellas de seda e liño da autora
homenaxeada.

_____, “Cómaros verdes”, Diario de Arousa, “Opinión”, “Outra ollada”, 23 novembro
2017, p. 6.
Repasa a historia e recalca a importancia do volume Cómaros verdes de Aquilino Iglesia
Alvariño dentro da historia da literatura galega.

Celeiro, Luís, “A Academia”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, 17 xaneiro
2017, p. 53/ El Correo Gallego, “Opinión”, 18 xaneiro 2017, p. 4/ El Progreso,
“Opinión”, 17 xaneiro 2017, p. 27/ La Región, “Opinión”, 18 xaneiro 2017, p. 25, “Tía
Manuela”.
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Comenta a inclusión da bióloga, profesora e escritora Marilar Jiménez Aleixandre na Real
Academia Galega, entidade fundada en 1905 co obxectivo de proporcionar certa unidade
á lingua galega por medio da publicación dun dicionario e unha gramática. Destaca
brevemente a traxectoria da Academia para rematar salientando a personalidade de
Marilar Aleixandre, a derradeira incorporación na mesma.

_____, “Fermín, a bondade”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, 14 febreiro
2017, p. 27/ El Correo Gallego, “Opinión”, 15 febreiro 2017, p. 4/ El Progreso,
“Opinión”, 14 febreiro 2017, p. 23/ La Región, “Opinión”, 15 febreiro 2017, p. 25, “Tía
Manuela”.
Comenta o pasamento do mestre Fermín Bouza Álvarez, que foi homenaxeado por
diversas institucións galegas de renome, entre as cales destaca a revista Luzes. Manolo
Rivas e Xosé Manuel Pereiro, directores da revista, foron os encargados da presentación
do acto ao cal asistiron numerosas personalidades da sociedade galega.

_____, “Galicia toda”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 27/ El Progreso,
“Opinión”, p. 25, “Tía Manuela”, 23 maio 2017.
Comenta a celebración do 40 Aniversario dos Premios da Crítica de Galicia a través dun
acto realizado en Vigo no que se homenaxeou a algúns dos premiados na traxectoria desta
iniciativa nacida en 1978, entre os que se atopan o poeta Afonso Pexegueiro, Andrés
Torres Queiruga, Isidro Parga Pondal, o Museo do Pobo Galego, A Roda, Milladoiro e
Cantigas gallegas dos séculos XIX-XX.

_____, “A Luz da poesía”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 29, 25 xullo
2017/ El Progreso, “Opinión”, p. 31, 25 xullo 2017/ El Correo Gallego, “Opinión”, p. 4,
26 xullo 2017/ La Región, “Opinión”, p. 33, 26 xullo 2017, “Tía Manuela”.
Destaca a figura de Luz Pozo Garza, poeta e académica da RAG dende 1996 a proposta
de Xesús Alonso Montero, Carlos Casares e Salvador García Bodaño para que ocupara a
cadeira que fora de Wenceslao Requejo Pérez, Ramón Villar Ponte, Julio Rodríguez Yordi
e José Trapero Pardo. Sinala a creación xunto con Tomás Barros Pardo da revista de
poesía e crítica Nordés.
_____, “Sentimentos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Tía Manuela”, 20 decembro
2017, p. 4.
Reflexiónase sobre os cuzos e realiza unha referencia a un poema de Fiz Vergara centrado
neste animal.

Cochón, Luís, “María Mariño: quincuaxésimo cabodano”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Tribuna libre”, 19 maio 2017, p. 37.
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Lembra a María Mariño a través dun recital dela con Uxío Novoneyra no que ambos
fixeron un poema que se adxunta.

_____, “Ut pictura poesis”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Tribuna libre”, 4 xuño
2017, p. 41.
Fala sobre Uxío Novoneyra e a súa escrita en canto a signo gráfico e sinala a publicación
dos seus caligramas en 1980 cun prólogo de Raimundo Patiño. Finalmente comenta a
relación do poeta co pintor Antón Lamazares, quen realizou unha exposición na que
dialoga cos textos de Novoneyra.

Conde, Alfredo, “Libros olvidados”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los otros días”, 7
xaneiro 2017, p. 4.
Comenta a visita do xornalista á cidade de Pontevedra, onde acudiu á libraría, de vello,
Cinania. Destaca brevemente algúns dos títulos que atopa, como o de Breixo, do que
salienta a súa temática.
_____, “Envenenar palabras”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los otros días”, 25 xaneiro
2017, p. 4.
Achega reflexións sobre a palabra e o silencio, así como da escrita. Para referirse ao
humano como un “milagro químico que sueña” fai referencia á súa obra Xa vai o Griffon
no vento, novela tamén da súa autoría.

_____, “Karina Falagan y sus cafeteras”, Atlántico Diario, “Opinión”, “Las páginas y las
horas”, 22 xaneiro 2017, p. 19.
Comenta a visita do xornalista á libraría de vello Cinania, onde merca os títulos Una
conversación en La Habana e Breixo. Destaca este último libro como o volume que o deu
a coñecer como novelista e o cal está dedicado á personalidade de Karina Falagan, dona
dunha marca de cafeteiras que se enfrontou cunha deputada socialista por acusala de ser
unha prostituta.
_____, “Non sei que dirían Piñeiro e garcía-Sabell”, La Región, “Opinión”, “Las páginas
y las horas”, 6 abril 2017, p. 30.
Destaca a figura de Domingo García-Sabell, un dos intelectuais con maior proxección no
extranxeiro de Galicia e presidente da Real Academia Galega, que xunto con Ramón
Piñeiro tiñan a chave da entidade. Comenta a sucesión de presidentes a partires desta
premisa, comezando por Carlos Casares e rematando no máis recente, Víctor Fernández
Freixanes. Salienta a traxectoria literaria de Freixanes e a súa calidade na escritura que
poderá influír na institución rescatándoa do dominio dos lingüistas.

_____, “Entón, pra que loitamos?”, La Región, “Opinión”, “Las páginas y las horas”, 4
xuño 2017, p. 29.
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Reflexiona sobre o que constitúe o patrimonio cultural dunha comunidade e en concreto
sobre a conservación de arquivos documentais en papel aínda que exista a base de datos
dixital. Pon como exemplos os fondos do museo de Sada creado por Isaac Díaz Pardo e
os Seis poemas galegos de Federico García Lorca, indicando que dan conta da época á
que pertencen por ser orixinais.

_____, “Cousas de escritores”, La Región, “Opinión”, “Las páginas y las horas”, 8
outubro 2017, p. 31.
Reflexiona sobre a faceta literaria de Ricardo Carvalho Calero e de Eduardo Blanco Amor
a partir o texto “Blanco Amor como inimigo” publicado polo debuxante Siro López.

_____, “Con que xentiña anda un ó mar!”, Atlántico Diario, “Opinión”, “Las páginas y
las horas”, 24 decembro 2017, p. 20.
Fala sobre diversos temas e entre eles láiase do pasamento de Xohana Torres e critica o
traballo da RAG a prol da lingua e cultura galegas.

Cora, José de, “La nieve negra”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 27/ El
Progreso, “Opinión”, p. 31, “El punto je”, 14 maio 2017.
Con motivo da celebración do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro fai un
repaso da vida de Nieves Hermida, neta dunha irmá da nai da poeta. Sinala a esta familiar
como a ovella negra da familia e remarca que existen moitas incógnitas sobre a súa vida.

_____, “Yáñez es recluido en Conxo y muere un año más tarde (y III)”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, “Historia criminal de Pontevedra (s. XIX, XX y
XXI)”, 30 decembro 2017, p. 49.
Dentro do repaso á historia de Luis Yáñez LaFuente comenta que nunha farmacia de
Pontevedra se reunía o club de remo Karepas entre cuxos membros estaban Castelao e
Losada Diéguez.

Corbelle, Sabela, “Negra sombra’, 125 años que no son nada”, El Progreso, 29 outubro
2017, p. 7.
Recolle información sobre o autor da adaptación musical de “Negra sombra”, Juan
Montes, e das circunstancias que rodearon a súa composición.

Costa, Antonio, “La tabla redonda de Ramón Piñeiro”, Diario de Pontevedra/ El
Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 79, 30 abril 2017, p. 7.
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Comenta a figura e personalidade de Ramón Piñeiro, quen invitaba a todos os intelectuais
e escritores á súa mesa ou ‘tabla redonda’ para discutir sobre temas de gran interese
cultural. Cita a súa obra Filosofía da saudade, volume no que se realiza un estudo e
evolución sobre a saudade, comparándoa con termos de significado similar en diversas
linguas. Destaca tamén a súa capacidade para ver máis alá de todo o preconcibido, dos
conceptos aprendidos e das obrigacións.

Costa, Xoán, “O Circo de Artesáns”, Sermos Galiza, “Opinión”, “De almanaque”, 5
xaneiro 2017, p. 8.
Comenta e dá conta da historia do Circo de Artesáns, constituído na Coruña en 1876 e
que consistía nunha sociedade destinada ao ocio e á instrución das persoas asociadas a
ela. Entre as súas actividades, destaca a organización dunha representación do enterro da
sardiña, que en 1860 dirixiu Francisco de la Iglesia,

_____, “O Mariscal en Sevilla”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”, 16 febreiro 2017,
p. 4.
Informa de que a estampa de Castelao do Álbum Nós coa lenda “¡Un padrenuestriño polos
que morreron en Oseira, Nebra e Sofán!” se fundamente nuns feitos reais ocorridos o 12
de febreiro de 1916 en Porto do Son nos que a garda civil asasinou a cinco labregos que
protestaban pola suba de impostos.

_____, “O primeiro selfie da prensa galega”, Sermos Galiza, “Opinión”, “De almanaque”,
16 febreiro 2017, p. 8.
Fala sobre a primeira aparición dunha fotografía na prensa galega, a cal tivo lugar en 1893
no 1 Extracto de Literatura. Indica que este xornal seguiu publicando nos números
sucesivos fotografías de personaxes destacados como o Marqués de Figueroa ou Manuel
Murguía e, 50 anos máis tarde, grazas aos avances técnicos, publicáronse na revista
Galicia Moderna, as primeiras reportaxes gráficas. Tanto o xornal como a revista foron
dirixidas por unha mesma persoa, Enrique Labarta.

_____, “En galego e en verso”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”, 2 marzo 2017, p.
4.
Fala sobre O vello do Pico Sacro, a primeira publicación periódica escrita integramente
en galego, asinada por Mingos Gallego como pseudónimo de Francisco Mª de la Iglesia
e que consistía nun longo romance en verso sobre a campaña militar das tropas españolas
en Marrocos dos primeiros meses de 1860.

_____, “O Ateneo Compostelano”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “De almanaque”, 2
marzo 2017, p. 8.

596

Define os ateneos como institucións peculiares e dá conta da historia destas asociacións
en Galicia, sinalando que o primeiro foi fundado en 1879 en Ferrol mais que o máis
importante foi o compostelán debido ao seu labor de difusión do Rexionalismo e á súa
vinculación á Universidade. Apunta que o Ateneo Compostelano fundouse en 1888 e
acolleu conferencias de personaxes importantes como Alfredo Brañas e Miguel García
Teijeiro. Indica que esta entidade se disolveu en febreiro de 1981 para integrarse en El
Recreo Escolar, de carácter lúdico.

_____, “Pondal: Brinde polo pobo soberano”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”, 9
marzo 2017, p. 4.
Lembra a Eduardo Pondal a través da súa participación no Banquete Democrático de
Conxo o 2 de marzo de 1856 e da data da súa morte, o 8 de marzo de 1917. Sinala estas
dúas datas de marzo como fundamentais na vida do poeta e alude á necrolóxica publicada
por El Correo Gallego o 9 de marzo de 1917, na cal se aludía a Pondal como a un home
que amaba Galicia.

_____, “Alejandra Murguía Castro”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”, 23 marzo
2017, p. 4.
Dá conta da escasa presenza da figura de Alejandra Murguía Castro, filla de Rosalía de
Castro e Manuel Murguía, na prensa galega e referencia as ocasións nas que a prensa se
interesou por ela. Sinala como primeira aparición a publicación en 1885 dunha carta que
ela lle escribe ao xornal El Ciclón, periódico satírico:sopla todos los sábados, na cal
reclama que desistan de publicar o retrato de súa nai. En segundo lugar, menciona unha
entrevista feita en 1930 por Fernández Asís para El Orzán, que causou polémica porque
a entrevistada clamou a destruír o mito da tristeza da súa nai e tomou unha actitude crítica
ante varios aspectos como a xestión da Casa da Matanza. Finalmente, alude ao anuncio
da súa morte o 23 de marzo de 1937 no xornal El Compostelano.
_____, “A travesía do silencio”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”, 30 marzo 2017,
p. 4.
Repasa as alusións dos xornais galegos da época de Manuel Antonio á súa obra De catro
a catro, sinalando concretamente dous artigos de El Pueblo Gallego, escritos por Augusto
María Casas e Antón Vilar Ponte, un de El Correo de Galicia asinado por Blanco Torres,
un do xornal madrileño El Sol de Díaz Fernández e, finalmente, o anuncio da morte do
poeta en 1930 no xornal El Compostelano.

_____, “A Asociación de Escritores de Galicia”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”,
6 abril 2017, p. 4.
Refírese á Asociación de Escritores de Galicia, anterior da actual AELG e que foi
impulsada por Antón Vilar Ponte, constituíndose como tal a partir dunha asemblea que
tivo lugar o 29 de marzo de 1936 no Salón de Sesións do concello de Santiago e dirixida
por Ánxel Fole. Dise que dita asociación desaparece co trunfo do fascismo.
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_____, “Esperanza Rosalía de Castro”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “De almanaque”,
20 abril 2017, p. 8.
Resalta a figura de Amador Montenegro, primeiro académico da RAG en usar o galego
no seu discurso de ingreso, o cal tivo lugar en decembro de 1909. Ademais, sinala a
Montenegro como fundador da revista A Monteira, na cal publicou varios poemas baixo
o pseudónimo de Esperanza Roca que deixaban ver a influencia rosaliana e pondaliana.

_____, “Otero Pedrayo, máis forte que a morte”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”,
27 abril 2017, p. 4.
Recolle as alusións dos xornais do momento ao accidente de coche sufrido por Ramón
Otero Pedrayo que provocou que se adiara a súa entrada na RAG.

_____, “Centros Galegos de Buenos Aires”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “De
almanaque”, 4 maio 2017, p. 8.
Dá conta da historia dos Centros Galegos de Bos Aires, reparando na sucesión deles até
a fundación do que perdura na actualidade, a cal tivo lugar en 1907. En relación coa dita
institución, sinala que foi presidida por Luís Seoane e Blanco Amor, ademais da
fundación da Editorial Galicia, da creación do Teatro Castelao e da posesión dunha
enorme pinacoteca con obras de Luís Seoane, Laxeiro, Isaac Díaz Pardo, Alfonso D.
Castelao e Colmeiro, así como dunha biblioteca formada por máis de vinte mil volumes.

_____, “O noso teatro: algo máis que unha esperanza”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A
ollo nu”, 11 maio 2017, p. 4.
Fai eco da publicación en 1936 no xornal El Pueblo Gallego dun artigo de Ánxel Fole
titulado “Auge y vigor de la Galleguidad”, no cal fai un repaso polas representacións
teatrais activas no momento e fala de Díaz Jácome, Marinhas del Valhe, José Velo e
Emilio Ferreiro como un grupo de renovación do teatro galego. Indica que este grupo non
puido florecer debido ao comezo da Guerra Civil e á posterior represión franquista.
_____, “Representando ʻOs vellos non deben de namorarse”, Sermos Galiza, “Opinión”,
“A ollo nu”, 18 maio 2017, p. 4.
Dá conta das representacións da obra de Castelao Os vellos non deben de namorarse,
estreada en Bos Aires en 1941, e da repercusión que dita peza tivo na prensa galega.

_____, “Outros aniversarios”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”, 15 xuño 2017, p.
4.
Sinala a revista La Ilustración de Galicia y Asturias, creada en 1978 e que en 1979 pasou
a chamarse La Ilustración Gallega y Asturiana, cuxo director literario era Manuel
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Murguía e na cal publicaron textos Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, Francisco
Añón, ademais de aparecer o poema “Aquel romor de cántigas e risas” e a novela Májina
ou a filla espúrea, de Marcial Valladares.

_____, “Olimpia Valencia, a médica que fixo o papel de Rosalía”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, “De almanaque”, 15 xuño 2017, p. 8.
Salienta a figura de Olimpia Valencia, primeira licenciada galega en Medicina e actriz
teatral na obra Trebón (1922), de Armando Cotarelo Valledor, na cal actuou tamén Fermín
Bouza Brey.

_____, “Queixumes do pinos”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “De almanaque”, 29 xuño
2017, p. 8.
Fala arredor da fundación en 1922 da sociedade coral Queixumes dos pinos, dirixida por
Mauricio Farto, e sinala o acto de presentación realizado en xuño de 1923 no teatro
Rosalía de Castro da Coruña, co obxectivo de homenaxear a Eduardo Pondal. Refírese á
obra O teatro galego e os coros populares, de Laura Tato, na que aparece recollido este
acto.

_____, “Amado Carballo: Un vello paroleiro”, Sermos Galiza, “Especial Día da Patria
Galega”, “Opinión”, “A ollo nu”, 20 xullo 2017, p. 6.
Dá conta das representacións do monólogo “Un vello paroleiro”, escrito por F. Gatañaduy
para Amado Carballo.

_____, “Eulalia de Liáns, tradutora de Goethe”, Sermos Galiza, “Opinión”, “A ollo nu”,
14 setembro 2017, p. 4.
Refírese ao centenario da morte de Francisca González Garrido, coñecida coma Fanny
Garrido e mais que asinaba como Eulalia de Liáns, autora de media ducia de poemas en
galego, asinado como F.G.

_____, “Castelao, desterrado”, Sermos Galiza, “Opinión”, “O ollo nu”, 26 outubro 2017,
p. 4.
Lembra que a noticia do desterro de Castelao a Badajoz apareceu en El progreso e mais
que nos últimos anos do seu desterro publicou catorce artigos n’A nosa terra.

_____, “No Día de Rosalía”, Sermos Galiza, “Opinión”, “O ollo nu”, 23 febreiro 2017,
p. 4.
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Informa das dificultades históricas da instauración do 24 de febreiro como o Día de
Rosalía de Castro e sinala un intento truncado de homenaxear á autora no seu día por
parte do Seminario de Estudos Galegos a través dunha antoloxía poética.
_____, “Aurea, a meniña gaiteira”, Sermos Galiza, “Opinión”, “O ollo nu”, 2 novembro
2017, p. 4.
Indica que M.ª Aurea Rodríguez Rodríguez, nada en 1987, pode ser considerada a
primeira gaiteira galega documentada pertencente ao grupo “Os Maravillas de Cartelle”
e indica que faría “boa feira coa meniña gaiteira de Rosalía”.

Cunqueiro, Álvaro, “Las veladas del Caurel”, La Voz de Galicia, “Especial 135 años de
La Voz de Galicia”, vol. 1, “Opinión”, “1953” “Retratos imaginarios”, 26 marzo 2017, p.
54.
Comenta a amizade entre Cunqueiro e Ánxel Fole, e salienta a creatividade e escritura
deste último, a quen enxalza coma contista. Aínda que esta faceta del non a imaxinara
ningún dos seus amigos, pois todos crían que se consagraría na novela. O seu libro de
contos levoulle grande traballo de documentación, polo cal marchou ao Courel ao pé do
lume para escoitar as ancestrais historias do pobo, a darlle forma e a convertelas en relatos
inmortais. O lume e o Courel protagonizan os seus contos, transporta ao lector á paisaxe
máxica situada entre a vida e a morte.

Dacosta, Henrique, “Marcas sobre a pel da cidade”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 9 marzo 2017, p. 6.
Fala arredor da figura de Domingo Díaz de Robles a partir do feito de que se atopa a súa
lápida no cemiterio de Canido. Achega datos sobre a súa traxectoria sinalando que foi
vicepresidente da Academia Literaria, director da revista El idólatra de Galicia, ademais
de escribir numerosos poemas. Ademais, sinala a súa participación no movemento
provincialista e amizade con Francisco Añón e Neira de Mosquera.

_____, “15 de abril e o Ferrol nacionalista”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 20
abril 2017, p. 6.
Comenta a fundación da Irmandade da Fala de Ferrol o 15 de abril de 1917, que contaba
con dirixentes coma Xaime Quintanilla, Xoán García Niebla, Uxío Charlón e Cabo
Pastor. Destaca porén a importancia da cidade de Ferrol no desenvolvemento de ideas
pioneiras e na instauración do nacionalismo en Galicia, así como tamén foi indispensábel
o labor do ferrolán adoptivo Ramón Vilar Ponte, ao ser nomeado director de El Correo
Gallego. Salienta a homenaxe realizada actualmente ao labor da irmandade, podendo
gozar dun roteiro no que se visitan diferentes lugares esenciais asociados á institución
coma as casas de membros ilustres, o antigo local do xornal El Correo Gallego, o Casino
ou o Teatro Jofre.
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_____, “A propósito do noso himno”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 15 xuño
2017, p. 6.
Reflexiona sobre os himnos nacionais ligados ao emerxer dos nacionalismos e comenta a
historia do himno galego, destacando o papel de Xosé Fontenla Leal na súa creación así
como na fundación da RAG, especificando que era amigo de Celso Emilio Ferreiro e
Manuel Murguía. Finalmente, comenta a deturpación da letra do himno galego
denunciada por Pilar García Negro na súa obra Himno galego:unha historia parlamentar
e tamén por parte de Manuel Ferreiro.

_____, “Wenceslado Fernández Flórez: escritor en galego?”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“La ventana”, 13 agosto 2017, p. 4.
Comenta a sospeita de Ricardo Carvalho Calero de que as obras en galego A miña muller
e O ilustre Cardona, de Wenceslao Fernández Flórez non foran escritas nesta lingua senón
traducidas por Leandro Carré na editorial Lar e indica a mesma posibilidade no caso da
novela O anarquista, de Leandro Pita Romero. Achega un resumo das dúas novelas e
finalmente reflexiona sobre se deben pertencer ou non á literatura galega.

_____, “A poética de Porto Leis, último alcalde de Serantes”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“La ventana”, 7 setembro 2017, p. 6.
Demorado repaso á vida e obra de Alejandro Porto Leis do que subliña a súa faceta
política como demócrata e republicano e como literato con obras como Intemperancias
poéticas.

_____, “Tres boas escollas narrativas de Embora en 2017”, Diario de Ferrol, “La
ventana”, 16 novembro 2017, p. 6.
Comenta e celebra que Edicións Embora chegará ao seu 25 aniversario no 2018 e co
obxectivo de recoñecer o seu labor editorial escolle tres obras deste ano 2017 que,
segundo o seu punto de vista, son “representativas do bon facer narrativo que atesoura o
noso país”. A primeira que comenta é A virxe das areas (2017) de Antonio Manuel Fraga
que di ser “o seu segundo título de narrativa non infanto-xuvenil” e continúa facendo un
resumo da súa trama. A segunda obra seleccionada é Terra queimada (2017) de Ramón
Caride, a cal define como “novela coral”. A terceira e última é Charamuscas (2017) de
Suso Lista composta de vinte e un relatos “de desigual extensión”. Continúa facendo un
breve percorrido polas diferentes coleccións coas que conta a editora entre as que destaca
“Biblioteca de Ferrolterra” da que di ser “todo un referente para quen queira ter unha
visión completa da nosa realidade local”. Finaliza apuntando que “existen razóns abondas
para poder felicitar a quen en breve haberá de facer o seu primeiro cuarto de século”.

_____, “‘Os Cazadores’, unha miga da nosa historia”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 14 decembro 2017, p. 6.
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Detalla que o bar ou pub “Os Cazadores” de Ferrol foi un lugar no que se reunían artistas
ferroláns e tamén poetas, humoristas, locutores, xornalistas ou fotógrafos de Ferrol.

Díaz, Caetano, “Faro nun mar de silencios e de maxia”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Cartas asombradas”, 17 setembro 2017, p. 6.
Comenta a poética de Xohana Torres, influenciada por Ferrol, Santiago de Compostela e
mais Vigo, e chora o seu pasamento apoiándose en palabras de X. L. Méndez Ferrín,
Ramón Nicolás ou G. Tosar.

_____, “Que foi de... Nacho Taibo”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas asombradas”,
18 xuño 2017, p. 6.
Destaca da biografía de Xoán Ignacio Taibo “a bipolaridade que o levou de ser a estrela
das nosas letras na década dos setenta [...] a desaparecer da escea literaria até o extremo
de sentirse perseguido”, como incidiu o propio autor nunhas entrevistas concedidas a
Óscar Iglesias para El País en 2009 e a Montse García para Praza Pública recentemente.
Remata criticando que, dende os anos oitenta, “sobrevive no extrarradio diso que
coñecemos como sistema literario galego, afeito a que as súas obras -el segue a escribir
irredutible- non teñan sequera críticas. O peor, si, é o silencio”.

_____, “Do amor polo libro e da resistencia cultural”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Cartas asombradas”, 17 setembro 2017, p. 6.
Henrique Alvarellos detalla como dende a súa editora apostan polas rarezas, pola
gastronomía, polos ensaios íntimos ou polas biografías de persoas ilustres descoñecidas.

_____, “Outra viaxe ao inferno”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cartas asombradas”,
22 outubro 2017, p. 6.
Comenta que Manuel Rivas analizou criticamente, dende as páxinas de Sermos Galiza, a
política forestal que está a desenvolver a Xunta de Galicia.

Díaz-Fierros, Francisco, “A eterna xuventude”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “De
cotío”, 26 xullo 2017, p. 16.
Sinala a referencia á fonte da eterna xuventude, común a moitas culturas, nun relato de
Álvaro Cunqueiro.

Díaz Pardo, Isaac, “Buenos Aires, capital de la Galicia ultramarina”, La Voz de Galicia,
“135 años de Opinión”, “Opinión”, “Hemeroteca”, 8 outubro 2017, p. 11.
Reprodúcese un texto de Isaac Díaz Pardo publicado o 10 de xullo de 1963 sobre a
importancia de Bos Aires na cultura e literatura galegas.
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Diéguez, Lois, “Poetas en Miro Casabela”, Sermos Galiza, “A fondo”, 20 xullo 2017, p.
7.
Reflexiona sobre a íntima relación existente entre poesía e música no caso galego,
salientando o labor de difusión de poemas de Manuel Curros Enrríquez, Rosalía de
Castro, Xoan Manuel Casado, Luís Pimentel, Ramón Cabanillas e Uxío Novoneyra que
fixo Miro Casabella como cantante e representante da Nova Canción Galega.

Dobarro, Xosé María, “Os desencontros con García Ramos (XXVIII)”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, “As Irmandades da Fala”, 8 xaneiro 2017, p. 11.
Salienta os desencontros entre o escritor Alfredo García Ramos e o seo das Irmandades
da Fala. A historia comeza coa publicación do artigo "Nacionalismo gallego / Cambiemos
de ruta / IV" por parte do autor, o cal produciu un severo descontento entre as
personalidades que compoñían a Irmandade coruñesa. A resposta a este artigo, veu da
man de Xohán Vicente Viqueira coa publicación de "Falemos cristaiñamente / Non temos
problema de confesionalismo". Destaca a pena que sentiron os intelectuais ante a lectura
dun manifesto no que se degradaba o pensamento de Brañas, de escudarse na
aconfesionalidade e de mentir sobre o número de asistentes ás xuntanzas da Irmandade,
entre outras moitas cousas.

_____, “Irmandades Femininas (XXIX)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 15 xaneiro 2017, p. 11.
Destaca o silenciamento da presenza das mulleres na Irmandade de Lugo, na que non se
teñen datos da súa asistencia. O propio Manifesto da asociación xa facía referencia á
necesidade de estabelecer a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos da
sociedade. Destaca a creación dunha Irmandade feminina da que formaron parte Josefa
Vázquez, Elvira Brabo, Teresa Chao, María Balboa, Ermitas López, Micaela Chao, Rosa
Martínez, Avelina Fernández, Teresa Fernández, María Miramontes, Genoveva Casal e
Avelina Sardina.

_____, “Irmandades femininas 2 (XXX)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 22 xaneiro 2017, p. 11.
Recorda a fundación da chamada Irmandade Feminina na Coruña, dirixida e encabezada
unicamente por mulleres. Elixiron como himno os versos do poema "Cantiga d’os amigos
da fala" de Manuel Lugrís Freira e comezaron o labor da recadación para a instauración
dunha bandeira propia. Recibiron o apoio doutros membros varóns das Irmandades coma
Porteiro, Peña Novo, Quintanilla e Villar Ponte, os cales lles facían saber que eran
merecedoras do recoñecemento dos seus dereitos por parte do nacionalismo galego.

_____, “Novos pasos posasamblearios (XXXI)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 29 xaneiro 2017, p. 14.
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Comenta a primeira xuntanza en 1918 da Irmandade Nacionalista de Lugo, na que apenas
existía a participación feminina. Pola contra, fundouse a Irmandade Feminina da Coruña.
Destaca o compromiso político e social do grupo, a raíz dos sucesos do 16 de febreiro de
1919, cando a Garda Civil tentou impedir o sepultamento dun neno de catro anos no
cemiterio que fora clausurado. Dispararon e asasinaron a Josefa Bolón Mato, María
Caamaño Pallas, Carmen Veira Souto e María Serrano Paz. As Irmandades amosaron a
súa repulsa ante estes feitos.

_____, “Novos ataques da prensa coruñesa (XXXII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 5 febreiro 2017, p. 11.
Comenta a tensión existente nas rúas en 1918 a causa da autonomía catalá, a cal era
apoiada polos membros da Irmandade da Fala como amosa o Ideal Gallego o 28 de
decembro: "La autonomía y la ‘Irmandade’". Destaca os ataques recibidos pola
Irmandade a raíz da celebración dun mitin no Teatro Rosalía de Castro, no que a prensa
coruñesa se refire aos asistentes coma "obreiros, unhas cantas mulleres e rapaciños".
Tamén atacaron a súa idea da autonomía por ser contraria a instauración da Monarquía
existente no momento.

_____, “Tomas de posición (XXXIII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 12 febreiro 2017, p. 11.
Destaca o mitin "Irmandade da Fala / El mitin del domingo" recollido no xornal El Orzán.
Salienta os temas tratados polos oradores, entre os que se atopaban Villar Ponte, Manuel
Pena, Viqueira, Blanco Torres, Banet Fontenla e Peña Novo. Tiveron especial relevancia
no discurso a crítica do caciquismo que sufría o pobo galego, o problema que supoñían
as autonomías e diversas críticas sociais.

_____, “De novo na encrucillada electoral (XXXIV)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 19 febreiro 2017, p. 11.
Comenta a oposición dos xornais da época ás medidas propostas no nacionalismo e na
política galegas por parte das Irmandades da Fala. Estes avances chocaban co dominio do
caciquismo na maior parte das vilas galegas. Destaca a importancia do artigo de Antón
Losada Diéguez, “Todos rexionalistas”, no cal aborda a problemática electoral e o
caciquismo, considerado como a grande tiranía de Galicia.

_____, “Lembranzas necesarias”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 19 febreiro
2017, p. 16.
Conmemoración da visita á cidade de Ferrol do ‘Comité d’aición galeguista da
Hirmandade da Fala’ o 11 de febreiro de 1917. Nesta data foi proclamada a primeira
república española, da que ninguén fala ao rematar bruscamente co pronunciamento do
xeneral Martínez Campos e a posterior ditadura de Serrano. Co motivo da celebración
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deste novo republicanismo, membros da Irmandade da Coruña acudiron a Ferrol para dar
unha conferencia no Casino en homenaxe de Porteiro Garea.

_____, “Hora de expansións (XXXV)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 26 febreiro 2017, p. 7.
Comenta o crecemento das Irmandades da Fala na Coruña superada a proba da I
Asamblea. O grupo seguiu utilizando a sede da Academia Galega coma domicilio social
até que en 1918 se trasladaron ao paseo de Méndez Núñez, coñecido como o ‘Relleno’.
Posteriormente trasladáronse a un local situado na Praza de María Pita. Salienta tamén a
intervención de Castelao acusando ao cacique Viturro de derrubar o hórreo pertencente á
súa casa en Rianxo.

_____, “Hora de expansións 2 (XXVI)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 5 marzo 2017, p. 11.
Comenta a nova inauguración da sede na Coruña das Irmandades da Fala, a cal se
trasladou á Praza de María Pita. En 1919 nace a Editorial Prensa Gallega S.A. na Coruña
dirixida por Antón Villar Ponte e Eladio Rodríguez que tirará cara a un camiño
nacionalista, para logo ser desprezados por persoas opostas ás ideas amosadas. Comeza a
publicación da colección ¡Terra a Nosa! / Biblioteca Popular Gallega.

_____, “Cara á II Asemblea (XXVII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 12 marzo 2017, p. 7.
Salienta a posta en marcha da colección ‘¡TERRA A NOSA!: Biblioteca Popular Galega’,
que aparecería no suplemento de El Noroeste. Tratábase do primeiro compendio galego
que ía publicar unha serie de contos, novelas, comedias e poemas dos mestres da lingua
galega. Foi un proxecto renovador das Irmandades da Fala, nese momento dirixidas por
Antón Villar Ponte, pero a súa escasa acollida, a falta de axuda das institucións e o
silenciamento provocou que o número 15, fose o último folleto en ver a luz pública.

_____, “10 de Marzo”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 12 marzo 2017, p. 16.
Comenta os escuros tempos que se viviron nos últimos anos de vida de Francisco Franco
e as consecuencias que derivaron en Galicia. Unha vez mortos Amador Riel e Daniel
Niebla, Uxío Novoneyra foi o encargado de loar a súa figura nuns excelsos versos, os
cales serían decisivos para a construción da música de Bibiano Morón. Foron dedicados
aos dous finados, celebrando a súa vida para tan só dirixirse á súa morte.
_____, “A ʻBibrioteca Galeguistaʼ (XXXVIII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 19 marzo 2017, p. 11.
Creación do proxecto da ‘Bibrioteca Galeguista’ no número cinco de 1919 d’A Nosa
Terra. O primeiro volume desta colección leva como nome Compendio de Gramática
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Galega, axiña comezaron as críticas ao volume e o comité editorial viuse na obriga de
responder ante os ataques e defender a súa publicación, emitindo unha carta que se
incluiría no xornal. Este comité estaba composto por Ramón Villar Ponte, Bernardino
Varela, Luis Peña Novo e Roberto Blanco Torres. Nun novo número da revista,
censurábanse as críticas que lle facían á Gramática, á que equipararan coma unha mera
copia da obra de Saco e Arce.
_____, “A ʻBibrioteca Galeguistaʼ II (XXXIX)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 26 marzo 2017, p. 11.
Relata o fracaso da primeira entrega da “Bibrioteca Galeguista” co Compendio de
Gramática Galega, de Leandro Carré Alvarellos, que causou que se botara atrás a
publicación d’A man de Santiña, de Ramón Cabanillas e O Diputado por Veiramar, de
López Abente. Con respecto a esta segunda obra, sinala a súa posterior publicación con
A Nosa Terra debido a gañar o seu concurso literario, o cal tivo no xurado a Florencio
Vaamonde, Victorino Veiga, Bernardino Varela, Fernando Ossorio, Xoan Viqueira, Xaime
Quintanilla, Victoriano Taibo e Ramón Villar Ponte.

_____, “A II Asamblea Nacionalista (XLI)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades
da Fala”, 9 abril 2017, p. 15.
Refírese a 1919 como un momento no que o nacionalismo estaba no punto de mira e
sinala a apertura de dous camiños na súa configuración: preparación da II Asamblea
Nacionalista e a organización da estratexia para lograr un resultado positivo nas eleccións.
Comenta estes dous puntos como tentativa de que o nacionalismo se vise como un
elemento integrador para todo o pobo galego, en lugar de ser concibido coma un sistema
disgregador e indica a decisión de expandir a asemblea a persoas alleas ás Irmandades da
Fala, para que quen quixese puidese opinar sobre o que sentía.

_____, “A II Asamblea Nacionalista (XLII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades
da Fala”, 16 abril 2017, p. 15.
Recolle a celebración da II Asamblea Nacionalista na Sociedade Económica de Amigos
do País en Santiago de Compostela. Informa de que o acto inaugural estivo presidido por
Felipe Gil Casares, que sería Reitor da Universidade de Santiago polo goberno dos
sublevados, e comenta a escolla da celebración do acto nesta cidade pola existencia dunha
Universidade literaria, de onde sairán os homes que renovarán e liberarán a Galicia do
futuro. Finalmente refírese á aprobación neste acto dun extenso plan de estudos en galego
presentado pola Irmandade de Ourense, da creación dunha Escola de viaxantes do
comercio, dunha Escola de xornalistas galegos e da proposta de novas e variadas cátedras.

_____, “A II Asamblea Nacionalista 3 (XLIII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 23 abril 2017, p. 12.
Resume o acontecido na Asamblea Nacionalista, tanto na sesión do sábado na que estando
presidida por Antón Villar Ponte houbo unha violenta discusión sobre a implicación co
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nacionalismo por parte dos partidos como na do domingo, onde se defendeu a liberdade
da terra e se aprobaron proxectos como a creación dun Banco de Exportación Galego e
se solicitou que os emigrados puideran votar nas seguintes eleccións. Sinala que a dita
asemblea rematou con discursos de Castelao, Gil Casares e Banet animando á sociedade
galega a traballar polo engrandecemento do país.

_____, “Poesía salvaxe”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 23 abril 2017, p.
18.
Sinala a celebración da Semana Salvaxe levada a cabo por Guillermo Fernández, Carlos
Lorenzo e Juan Carlos Valle. Destaca a presencia do cantante Paco Ibáñez nesta X semana
de Poesía Salvaxe, coñecedor dos versos de Neruda, Góngora e Arcipreste de Hita. Sinala
a participación de personalidades coma Yolanda Castaño, Lucía Aldao, O Leo ou María
Lado.

_____, “A II Asamblea Nacionalista 4 (XLIV)”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “As
Irmandades da Fala”, 2 maio 2017, p. 16.
Sinala a realización dun acto especificamente dedicado a estudantes dentro da II
Asemblea Nacionalista, no cal falaron Alfonso D. Castelao, Antón Losada Diéguez,
Valentín Paz Andrade e Euxenio Montes.

_____, “Carvalho Calero, un ano máis”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Estrebillando”, 16
xuño 2017, p. 17.
Comenta que os candidatos para o Día das Letras Galegas 2018 son Carvalho Calero,
Plácido R. Castro del Río, Antón Fraguas, Eusebio Lorenzo Baleirón e María Victoria
Moreno e sinala que de entre eles o que máis méritos ten é Carvalho Calero.

_____, “Un monográfico do Día da Patria”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “As
Irmandades da Fala”, 2 xullo 2017, p. 16.
Dá conta do monográfico publicado pol’ A Nosa Terra para celebrar o Día de Galicia, no
cal se incluían textos políticos de Vicente Risco e Víctor Casas e literarios de Rosalía de
Castro e Curros Enrríquez.

_____, “Vigo o lugar elixido para a III Asemblea (LV)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 23 xullo 2017, p. 14.
Dá conta da elección de Vigo como lugar de realización da III Asemblea e comenta os
temas a tratar nela, entre os que destaca fomentar a relación con Euskadi, Cataluña,
Irlanda e Portugal.

607

_____, “A III Asemblea (LVIII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da Fala”,
16 agosto 2017, p. 7.
Recolle o artigo d’A Nosa Terra / Boletín Quincenal titulado “A III Asambleia
Nazonalista Galega en Vigo”, no cal se trataban as últimas asembleas e recollía os nomes
dos participantes e colaboradores, entre os que se atopaban Paz Andrade, Ramón Villar
Ponte, Victoriano Taibo, Ánxel Casal e Vicente Risco.

_____, “Peche en falso da III Asemblea (LVII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 20 agosto 2017, p. 14.
Destaca o papel de Risco na III Asamblea Nacionalista e a presenza de Manuel Antonio,
así como a relación entre ambos a través de cartas e por mediación de Castelao. Dá conta
da carta que Manuel Antonio escribe ao seu curmáns coas súas impresións e na que
menciona a autores como o propio Risco, Cabanillas, López Abente, Ramón e Antón
Villar Ponte, Vázquez Enríquez, Blanco Torres, Peña Novo, Victoriano Taibo e Rafael
Dieste.

_____, “Cumprir os acordos asemblearios (LX)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 27 agosto 2017, p. 9.
Recolle “Un consello” de Banet Fontenla, no que chama ao internacionalismo e a cumprir
os acordos das asembleas. Ademais, relata a homenaxe realizada na Coruña a Francisco
Tettamancy, por parte de Villar Ponte, Lugrís e Peña Novo.

_____, “O Día de Galicia na Coruña (LXII)”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “As
Irmandades da Fala”, 10 setembro 2017, p. 14.
Describe que na época das Irmandades da Fala se ondeou a bandeira galega no Concello
da Coruña e mais que Ramón Cabanillas pronunciou un discurso sobre o Santo Graal.

_____, “Xohana e Guanabacoa”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Estrebillando”, 15
setembro 2017, p. 17.
Repasa os seus vencellos con Xohana Torres dende que tivo que ler Adiós, María, grazas
a Carvalho Calero, até que a coñeceu persoalmente en 2001 ao ser recibida como
académica numeraria da RAG.

_____, “Vésperas da división irmandiña (LXIII)”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “As
Irmandades da Fala”, 17 setembro 2017, p. 14.
Fala da repercusión que tivo a publicación do artigo “Duas crarses de galeguistas” n’A
nosa terra e que tivo como precedente o texto “Nuestro director”, cando Ramón Villar
Ponte se incorporou coma director de El Correo Gallego.
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_____, “Cambios n’a Nosa Terra (LXIV)”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “As Irmandades
da Fala”, 24 setembro 2017, p. 16.
Detalla a importancia de diferentes artigos que viron a luz n’A nosa terra “A escravitude
económica da nosa terra”, de Antón Vilar Ponte, e mais “Congreso da raza celta” e
“Congreso da raza irlandesa”.

_____, “A IV Asamblea nacionalista (LXV), Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades
da Fala”, 1 outubro 2017, p. 14.
Segue o repaso por diferentes artigos publicados en A nosa terra como “Levamos cinco
anos de vida” e nesta ocasión céntrase no publicado nos días previos á celebración da IV
asemblea nacionalista que tivo lugar en Monforte de Lemos.

_____, “A IV Asamblea nacionalista 2 (LXVI)”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “As
Irmandades da Fala”, 8 outubro 2017, p. 16.
Reprodúcense as cuestións que se ían tratar na IV Asemblea Nacionalista de Monforte de
Lemos así como o regulamento que había de rexer a dita asemblea. Tamén se recollen
diferentes textos de Manuel Antonio ou Villar Ponte sobre esta asemblea.

_____, “A IV Asamblea nacionalista 3 (LXVII)”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “As
Irmandades da Fala”, 15 outubro 2017, p. 14.
Recolle e reproduce diferentes cartas publicadas despois da realización da IV asemblea
nacionalista que tivo lugar en Monforte de Lemos, salientando os escritos realizados por
Manuel Antonio.

_____, “En portas electorais (XLV), Diario de Ferrol, “Comarca”, “As Irmandades da
Fala”, 7 maio 2017, p. 16.
Dá conta da II Asamblea Nacionalista, na cal se xerou unha discusión por ter convidado
a varios exministros, feito apoiado por Cabanillas xa que lle interesaba o contacto con un
deles. Sinala a decisión de situar o Día de Galicia o 25 de xullo e o debate sobre a
participación das eleccións, reflectido na carta que Peña Novo lle enviou a Losada
Diéguez, e que está publicada na obra Lois Peña Novo. Obra Completa (1995) de Xusto
Beramendi e Roca Cendán.

_____, “Ao primeiro Día de Galicia (LI)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades
da Fala”, 25 xuño 2017, p. 14.
Comenta a chegada de Peña Novo á Irmandade da Coruña e sinala a polémica e
disidencias xurdidas a partir da celebración da Semana Gallega en Madrid, na cal
participou Castelao.
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_____, “Cara á III Asamblea (LIV)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 16 xullo 2017, p. 15.
Salienta a preocupación por parte dos membros das Irmandades da Fala por difundir a
literatura medieval, a cal se materializa na creación dunha sección n’A Nosa Terra titulada
“Vellos poetas galegos”, iniciada con versos de Afonso X o Sabio. Sinala a importancia
vencellada a este feito do nacemento da revista Nós e cita a recensión publicada n’A Nosa
Terra sobre esta revista.

_____, “A IV Asamblea nacionalista 4 (LXVIII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 22 outubro 2017, p. 14.
Explica que a relación de asistentes á IV asemblea nacionalista que tivo lugar en Monforte
de Lemos é diferente segundo miremos as actas da dita asemblea ou o que publicara,
naquela altura, o xornal La zarpa. A seguir reprodúcese a acta que se remitiu á Irmandade
de Betanzos.

_____, “A IV Asamblea nacionalista 5 (LXIX), Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As
Irmandades da Fala”, 29 outubro 2017, p. 14.
Informa das diferentes actividades e asuntos que se trataban nas Irmandades da Fala, e en
concreto das Irmandades da Fala de Ferrol, como podían ser a súa organización ou as
liñas políticas a seguir.

_____, “A IV Asamblea nacionalista 6 (LXX)”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “As
Irmandades da Fala”, 5 novembro 2017, p. 16.
Detalla o tratado na cuarta sesión do 19 de febreiro de 1922 na Asemblea de Monforte
recollendo o explicado no xornal El ideal gallego o 21 de febreiro dese mesmo ano baixo
o título de “De Monforte/Asamblea galleguista”.

_____, “Conclusións e valoracións da IV Asamblea (LXXI)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“As Irmandades da Fala”, 12 novembro 2017, p. 14.
Recolle as alusións da prensa galega ao mitin realizado en Ourense en febreiro de 1922,
no cal participaron Vicente Risco, Antón Villar Ponte e Xaime Quintanilla, e á escasa
profundidade coa que resumiron as conclusións e acordos derivados da asemblea.

_____, “A inviabilidade dos acordos e a ruptura (LXXII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“As Irmandades da fala”, 19 novembro 2017, p. 15.
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Dá conta da participación da Iramandade da Fala de Betanzos na IV Asamblea
Nazonalista celebrada en Monforte de Lemos e refírese aos comunicados feitos, ás
propostas e aos ficheiros policiais que recollen os nomes dos participantes.

_____, “A inviabilidade dos acordos e a ruptura 2 (LXXIII)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“As Irmandades da Fala”, 26 novembro 2017, p. 14.
Repasa os problemas ocorridos despois da Asemblea de Monforte de Lemos como foi o
troco da denominación das Irmandades da Fala que pasaron a seren Irmandade
Nazonalista Galega.

_____, “Con Mini e Mero, nun lugar de encanto”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra
volta”, 3 decembro 2017, p. 18.

Fala da súa experiencia en Vilalba onde se inauguraba un monumento a Mini e Mero e
lémbrase de todo o que achegaron estes poetas da canción á cultura galega en xeral.

_____, “Un manifesto nado na discrepancia política (LXXIV)”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, “As Irmandades da Fala”, 3 decembro 2017, p. 14.
Detalla algunhas das características do manifesto Máis alá, de Manuel Antonio e Á.
Cebreiro, e indica que o detonante da súa composición fora o cesamento de Vilar Ponte
na dirección de A nosa terra que tivera lugar seis meses antes.

_____, “Ecos do manifesto (LXXVI)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 17 decembro 2017, p. 14.
Comenta que o manifesto Máis alá, de Manuel Antonio e Á. Cebreiro, se publicou en A
nosa terra, en Les cahiérs idéalistes français, en La Pluma, en Poetry e mais que se
enviou a todos os xornais da Coruña, Lugo e Ferrol e tamén ao estranxeiro como a España,
Francia, Italia, Estados Unidos, Holanda ou Checoslovaquia.

_____, “Ecos do manifesto (LXXVII), Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 24 decembro 2017, p. 7.
Dá conta da repercusión que tivo o manifesto Máis alá, de M. Antonio e Á. Cebreiro,
como no Diário de Lisboa, 15 xullo 1922, os as diferentes cartas publicadas en La zarpa.

_____, “Ecos do manifesto 3 (LXXVIII), Diario de Ferrol, “Ferrol”, “As Irmandades da
Fala”, 31 decembro 2017, p. 14.
Detalla que o manifesto Máis alá, de M. Antonio e Á. Cebreiro, recibiu críticas como as
de Euxenio Montes, Vicente Risco ou Lesta Meis.
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Domínguez, Francisco, “Facho de compromiso e xenerosidade”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 29 xuño 2017, p. 40.
Loa a figura de Alfonso Zulueta de Haz e refírese á súa traxectoria, indicando que foi
presidente da editorial de temática relixiosa SEPT, a cal promoveu a tradución da Biblia
ao galego, e que formou parte de Galaxia, do Consello da Cultura Galega, da Fundación
Penzol, da Fundación Otero Pedrayo, da Fundación Isla Couto e da Fundación Torrente
Ballester.

Dopico, Julia, “Troula”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Crónica cultural”, 19 marzo 2017,
p. 14.
Comenta a estrea de Troula de Juan Durán no Palacio da Ópera da Coruña. Destaca a
diversidade e acerto dos recursos vocais e musicais utilizados na esmorga, pero tamén a
presenza de melodías populares, en contraste coas da ‘Rosa de Abril’ de Gaos que inclúe
versos de Rosalía de Castro.

Dopico Vale, Julia Mª, “Vida y verso”, Diario de Ferrol, “Comarca”, “Crónica cultural”,
17 setembro 2017, p. 16.
Comenta que en outono de 2017 se cumpre o centenario do falecemento de Fanny Garrido
e destaca do seu labor que fundou, xunto con Pardo Bazán, a “Sociedad del FolkLore
Gallego”.
Dorado, Julio, “Danse lidoʼ con ledicia”, Atlántico Diario, “Opinión”, “La vida al vuelo”,
10 febreiro 2017, p. 22.
Anuncia a saída do prelo de Danse lido, volume de Afonso Vázquez-Monxardín que xoga
con todas as formas que o idioma galego lle permite, dende a utilización de enxebrismos
até a normativización pasando polo ‘castrapo’. Destaca a revolución estética que supón a
obra e a influencia de autores como Neira Vilas, Curros, Rosalía, Castelao, Wenceslao ou
Cunqueiro.

_____, “Rimas y quimeras”, Atlántico Diario, “Opinión”, “La vida al vuelo”, 17 febreiro
2017, p. 22.
Comenta a paixón do autor pola poesía, exercicio que xa practicaba sendo novo amparado
pola rabia, a emoción, a morriña e o despeito. Destaca e escribe tres das súas
composicións que rescata da súa memoria, a primeira ‘La Patria’ na que se fala da fame
e das necesidades que sofren as persoas. A segunda ‘A Parva’ céntrase nunha aula dun
colexio onde os nenos responden ás preguntas da mestra. E por último, ‘El Poeta’ afonda
no propio labor do poeta á hora de compoñer os seus versos.
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Enríquez, Rosa, “Xohana Torres”, La Región, “Opinión”, 14 setembro 2017, p. 30.
Refírese ao falecemento de Xohana Torres e subliña a súa capacidade de sedución e
detense na súa subxectividade e como referente doutras poetisas galegas.

_____, “Chus Pato, esa voz”, La Región, “Opinión”, 28 setembro 2017, p. 29.
Indica que Chus Pato escribe dende a subxectividade e o desexo e mais que o deleite da
lectura dos seus poemas só é comparábel co goce da poetisa a os construír.

Fernán Vello, Miguel Anxo, “Terra Chá”, El Progreso, “Opinión”, “Madia leva”, 16
setembro 2017, p. 33.
Destaca a Manuel María como pai lírico da Terra Chá e indica que esta comarca luguesa
tería futuro como espazo para un xeoturismo responsábel e mais de calidade.

_____, “Literatura luguesa”, El Progreso, “Opinión”, “Madia leva”, 28 outubro 2017, p.
31.
Pregúntase se pode chegar a existir unha literatura luguesa con autores como Leiras
Pulpeiro, Uxío Novoneyra, Marica Campo, Ánxel Fole, Manuel María ou Darío Xohán
Cabana.

_____, “Literatura da montaña”, Diario de Pontevedra, “Opinión&análisis”, 4 novembro
2017, p. 23.
Enmarca as obras de Noriega Varela, Novoneyra e Ánxel Fole dedicadas ao amor pola
terra, nas palabras que pronunciou Unamuno sobre as literaturas que falan sobre a paixón
pola paisaxe, que só nacen nas mellores literaturas.

_____, “Castelao en Madrid”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Madia leva”,
25 novembro 2017, p. 23/ El Progreso, “Opinión”, “Madia leva”, p. 33.
Expón que Castelao estivo cinco veces en Madrid dende 1909 até 1936, incluso como
deputado en 1931 e 1936, e informa de que na Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en Madrid terá lugar unha exposición centrada no Castelao grafista.

_____, “Mondoñedo”, El Progreso, “Opinión”, “Madia leva”, 2 decembro 2017, p. 31.
Refírese aos vencellos persoais coa vila de Mondoñedo e tamén se refire a Manuel María,
Leiras Pulpeiro, Noriega Varela e Cabanillas.
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_____, “Lembranza de Pimentel”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Madia
leva”, 16 decembro 2017, p. 29/ El Progreso, “Opinión”, “Madia leva”, p. 31.
Céntrase na figura de Luís Pimentel e tamén no que dixeron del escritores como Carvalho
Calero, amigo persoal de Pimentel, ou Arcadio López Casanova.

_____, “Os bos desexos”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Madia leva”, 30
decembro 2017, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, “Madia leva”, p. 27.
Fala dos bos desexos que xorden na época do Nadal e remata a súa reflexión coas palabras
“transformar os desexos en realidades e as ideas en feitos” de Castelao.

Fernández del Riego, Francisco, “Co poeta na súa montaña”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “135 años de opinión”, “Hemeroteca”, 21 maio 2017, p. 19.
Recorda unha xornada co poeta lugués Aquilino Iglesia Alvariño percorrendo as terras
que o viron nacer e fai fincapé en como ese mundo se reflicte na súa obra. Recolle os
bidueiros, as gándaras, os illós, as lagoas e todos os lugares humildes da súa aldea,
Seivane, e arredores. Lembra que naquela viaxe acababa de saír o seu libro Corazón ao
vento, no que demostra que é fillo da montaña e un cultivador da fala galega.

Fernández Freixanes, Víctor, “O galego é unha lingua culta en Europa”, El Correo
Gallego, “140 aniversario”, “Opinión”, 30 setembro 2017.
Fala dos antecedentes da RAG e subliña que coa creación das Irmandades da Fala se
comezaron a desenvolver as primeiras estratexias de normalización social da lingua
galega. Asemade apunta que hai 140 anos Galiza era practicamente toda monolingüe en
galego dato que hoxe fica moi afastado da realidade actual da lingua galega.

Fernández, Frutos, “O tío Serafín”, La Región, “Opinión”, 16 xullo 2017, p. 40.
A partir do artigo de Xesús Ferro Ruibal na homenaxe a Alonso Montero publicada polo
Instituto de Estudos Carballiñeses, fala arredor do concepto de “mestres gratuítos”
acuñado por Filgueira Valverde.

_____, “Outono”, La Región, “Opinión”, “Cartas al director”, 19 novembro 2017, p. 37.
Fai un símil entre o outono e a poesía de escritores galegos, en especial de Ramón Otero
Pedrayo, do que afirma que se poderá percibir o amor polo outono galego nas súas obras.

Fernandez Lago, José, “Un galego fácil e doado”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Tribuna libre”, 20 abril 2017, p. 37.
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Anuncia o pasamento do escritor Miguel Suárez Abel incidindo nas ocasións en que
traballaron xuntos, como na edición do Novo Testamento en galego e na tradución do
Evanxeo de San Xoán. Loa a súa linguaxe fluída e sinxela.

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, “Rosalía, discurso moderno”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “El debate”, “Iconos femeninos a reivindicar en la Galicia del siglo XXI”, 12
marzo 2017, p. 14.
Destaca a influencia da súa profesora de instituto para comezar a ler a obra de Rosalía de
Castro. Salienta a importancia que a autora padronesa tivo para a construción dun latente
e formal feminismo en Galicia, mais tamén en España. Comenta a realización en 1985 do
congreso ‘Rosalía de Castro e o seu tempo’, o cal permitiu unha profunda revisión e
crítica da súa obra completa. Foi posíbel unha nova lectura da escritora, encomiándoa
coma unha muller transgresora e reivindicativa.

Fernández Prieto, Lourenzo, “Cinco mais unha mulleres galegas do século XIX”, La
Voz de Galicia, “Opinión”, “Mañá empeza hoxe”, 15 marzo 2017, p. 13.
Destaca a importancia do triángulo da Coruña-Ferrol-Santiago de Compostela pola
concentración de mulleres dunha gran notabilidade, ocasión que moi poucos países
europeos poden desfrutar. Refírese a Juana de Vega, Concepción Arenal, Rosalía de
Castro, Emilia Pardo Bazán e Sofía Casanova.
Fernández Rei, Francisco, “O Legado familiar ʻRamón Cabanillas”, Diario de Arousa,
“O Salnés Siradella”, “As Letras Galegas no Salnés”, 21 maio 2017, p. 40.
Comenta o centenario da publicación de Vento mareiro de Cabanillas e informa da
presentación do Legado familiar “Ramón Cabanillas” elaborado por Luís Rei. Sinala que
lle solicitaron un relato sobre o legado e que para realizado visitou o cuarto de Cabanillas,
onde atopou obras de Lugrís Freire, López Abente, Pedrayo, Celso Emilio Ferreiro, Paz
Andrade e Cela dedicadas ao seu propietario. Refírese á importancia de Cunqueiro no
Legado xa que abordou temas relacionados con Cabanillas.

Fernández Sieira, José Luis, “Un año sin Sabino Torres”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 29 maio 2017, p. 12.
Lembra ao poeta Sabino Torres, quen traballou tamén no mundo editorial e foi o
responsábel de poñerlle nome á colección Benito Soto e no ámbito teatral.

_____, “Ilustrísimo Señor Sabino”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 7
xullo 2017, p. 13.
Diríxese a Sabino Torres por mor do seu nomeamento como fillo predilecto de
Pontevedra, lembra a outros homenaxeados con tal mérito como Filgueira Valverde e
lembra un relato de Carlos Casares.
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Fernández, Xurxo,"Manuel María, el pensador que nos enseñó un mundo" , El Correo
Gallego, “2domingo”, "Iconos 2016", 8 xaneiro 2017, pp. 2-3.
Destaca a existencia dos factores que fan crecer ao ser humano, factores coma a familia,
as vivencias, as lecturas e o encontro con escritores que inspirarán profundamente aos
homes. Este é o apartado no que inclúe ao poeta chairego Manuel María, autor que ao
mesmo tempo lle permitiu o coñecemento de outros escritores coma Nicanor Parra,
Gabriel Aresti, Francisco Luis Bernárdez, José Asunción Silva ou Francis Jammes.

Fraga, Manolo, “Amancio, 44 anos despois”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Tribuna
libre”, 28 xullo 2017, p. 22.
Sinala a reinaguración da Casa da Matanza de Rosalía de Castro e destaca a intervención
do presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, no acto de apertura.

_____, “Camiño de Teixido”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Tribuna libre”, 30 xullo
2017, p. 35.
Conta a pelerinaxe realizada por Otero Pedrayo, Vicente Risco e Xosé Ramón Fernández
Oxea a Santo Andrés de Teixido en 1927, a cal está recollida no libro Pelerinaxes I escrito
por Otero Pedrayo, con prólogo de Risco e publicado pola editorial Nós. Sinala a
conmemoración deste feito por parte da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da
Universidade de Santiago de Compostela facendo os derradeiros quince quilómetros da
dita camiñata.

_____, “Manuel Antonio no ‘Vieta”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Tribuna libre”,
11 xullo 2017, p. 36.
Recomenda a lectura da edición de De catro a catro de Manuel Antonio feita por Anxo
Tarrío, o Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora coa colaboración da Universidade
de Santiago de Compostela.

_____, “El peregrino Amancio”, El Correo Gallego, “Santiago”, “Tribuna libre”, 30
outubro 2017, p. 17.
Fala dun concerto do berciano Amancio Prada en Santiago de Compostela no que
interpretou pezas de Rosalía de Castro.
Fraga, Xesús, “Unha ʻfada chovida do ceo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 xuño 2017,
p. 38.
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Destaca a creación literaria de María Victoria Moreno, sinalando a amizade dela con
Xesús Alonso Montero, o manual Literatura Século XX (1985) que realizou con Xesús
Rábade Paredes e as obras Leonardo e os fontaneiros e Anagnórise.

_____, “Palabras vivas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Luz de cruce”, 18 decembro
2017, p. 25.
Refírese ás diferentes palabras candidatas a Palabra do Ano 2017 e comenta que Á.
Cunqueiro se refería ao mapa de D. Fontán como “o rostro do país” e que as palabras son
os seus músculos que fan posíbel que se exprese.
Fraguas, Antonio, “Santo Domingo de Bonaval ʻdos bos e xenerosos”, La Voz de Galicia,
“Especial 135 años de La Voz de Galicia”, “1993: Prazas e rúas”, 30 abril 2017, p. 40.
Destaca as particularidades arquitectónicas e estéticas do Campo de Santo Domingo de
Bonaval, o cemiterio onde se atopa o Panteón de Galegos Ilustres onde repousan os restos
mortais de personalidades do talle de Rosalía de Castro, Alfredo Brañas, Asorey,
Cabanillas e Domingo Fontán. Indica que se pode atopar a Castelao na ábsida do
Evanxeo, practicamente ao lado de tan importantes figuras.

Franco, Camilo, “Agora e na hora”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 69, “Fatiga ocular”, 19 febreiro 2017, p. 5.
Describe as reducións presupostarias que afectan ao Centro Dramático Galego, ao CGAC
ou ao CGAI. O Centro Dramático Galego vive nun sopor do que é difícil espertar a causa
da crise, sendo reducido a un boneco sen vida aceptado polo público cando anos atrás
fora a compañía máis importante de Galicia. Critica duramente o ditame da realización
de probas para a escolla dos actores e actrices, comparándoo a unha selección de persoal
da Xunta.

_____, “A sorte de Valle Inclán”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 73, “Fatiga ocular”, 19 marzo 2017, p. 4.
Destaca a versatilidade e calidade da obra teatral de Valle Inclán, a cal non sempre foi
entendida a pesar de ser encomiada ao ceo dos autores clásicos. A cultura española atrapou
ao autor para ‘españolizalo’ facéndolle crer a moitos que a súa predisposición era redactar
en castelán. Por último, salienta a chegada do escritor ao teatro galego, tarde e pola porta
de atrás.

_____, “Teatro francés”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 81,
“Fatiga ocular”, 14 maio 2017, p. 7.
Reflexiona sobre a escasa influencia do teatro francés en Galicia en comparación coa
repercusión da novela e equipara a autores teatrais da vangarda francesa como Cocteau e
Artaud coa galega María Casares.
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_____, “Un país líquido”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 86,
“Fatiga ocular”, 11 xuño 2017, p. 4.
Critica a desaparición de festivais de teatro en Galicia por falta de investimento
institucional.

_____, “O diálogo é un mito”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
98, “Fatiga ocular”, 1 outubro 2017, p. 4.
Destaca a gran cantidade de monologuistas que houbo en Galicia, mais indica que agora
se monologa nos teatros galegos moito menos que hai quince anos.

Franco Grande, X. L., “O presidente don Sebastián”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Soleira”, 6 febreiro 2017, p. 12.
Comenta a personalidade de Sebastián Martínez-Risco e Macías, quen foi nomeado
presidente da Real Academia Galega en 1960. Destaca a precariedade sufrida pola
institución dende 1936 até ese momento, no que apenas representaba á cultura galega.
Xunto con Del Riego apoiou a proposta para a creación dun Día das Letras Galegas que
representase aos escritores máis importantes da nosa terra. Aínda que esta proposta non
foi acollida con grande entusiasmo polos demais académicos, resultou ser un enorme paso
adiante para a cultura galega.
_____, “Xohana non se foi”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Soleira”, 18 setembro 2017,
p. 15.
Apunta que Xohana Torres sempre foi un exemplo de autenticidade, que trouxo aires
novos á poesía galega e mais que tamén foi unha adiantada na literatura infantil.

Freixanes, Víctor F., “Isaac Díaz Pardo e a memoria”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Vento nas velas”, 15 xaneiro 2017, p. 14.
Celebración do quinto aniversario do pasamento de Isaac Díaz Pardo, editor de Ediciós
do Castro, animador do Laboratorio de Formas e señor de Sargadelos. A propósito desta
data conmemorativa, destaca a importancia da memoria na vida dos seres humanos, a
memoria como motor da vida e fonte de información esencial. Aspecto que o mesmo Isaac
Díaz resaltara en Bos Aires ao reunirse cos galegos exiliados.

_____, “Unha iniciativa feliz”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 22
xaneiro 2017, p. 14.
Comenta a escolla do nome de Rosalía de Castro para un aeroporto, feito trascendental
polo seu significado de internacionalidade. Salienta brevemente a biografía da autora,
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nada en Santiago de Compostela, celebrándose este ano o 180 aniversario do seu
nacemento.

_____, “Xesús Alonso Montero”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 19
marzo 2017, p. 16.
Comenta o abandono de Xesús Alonso Montero da presidencia da Real Academia Galega,
logo de catro anos de dedicación. Destaca as dificultades que se atopou no camiño durante
estes catro anos de presidencia, mais tamén sinala a súa grandiosa labor de difusión.
Salienta o volume O que cómpre saber sobre a lingua galega (1968) publicado en Buenos
Aires, cidade á que foron visitalo tanto Freixanes coma Ánxel Basanta para entrevistalo.
Esa conversa aparece reproducida por escrito no primeiro capítulo do libro do periodista
Unha ducia de galegos (1976).

_____, “O cemiterio dos amigos”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 9
abril 2017, p. 16.
Describe o cemiterio de San Francisco en Ourense, no cal por estas datas moitas
personalidades importantes do panorama literario galego van honrar a memoria de
Eduardo Blanco Amor. Nesta ocasión, o receptor desta honra é Ramón Otero Pedrayo
pero antes de chegar ao panteón, xunto a Afonso Monxardín e Patricia Arias Cachero,
repasan a memoria de autores coma Valentín Lamas, Xavier Prado, Marcelo Macías, os
Martínez-Risco, Florentino López Cuevillas, Xaquín e Xurxo Lorenzo, Paz Novoa,
Eduardo Moreno López, Parada Justel, Manuel Peña Rey, Prego de Oliver ou Leuter
González Salgado. Remata enxalzando a memoria dos que xa non están, os cales
contribuíron enormemente a configurar a memoria dos actuais escritores galegos,
recoñecéndose eles mesmos nas obras dos seus devanceiros.

_____, “23 de abril”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 23 abril 2017, p.
22.
Comeza destacando as ensinanzas do seu avó Valeriano quen aprendeu a ler na guerra,
porque como el citaba a cultura fai libres aos homes. Conta que Cndo o xornalista e o seu
irmán eran pequenos, o seu avó líalles anacos do Quijote, unha disciplina obrigatoria
todos os domingos. Trae á memoria esta anécdota debido á conmemoración do Día
Internacional do Libro que se celebra o 23 de abril todos os anos, salientando a
importancia que os libros tiveron na súa vida dende neno.

_____, “O baile de Kaxarranka”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 30
abril 2017, p. 18.
Comenta dous aspectos que salientan dos galegos, como son o pan e o humor. Refírese a
Álvaro Cunqueiro por sinalar que a lingua galega tiña que saber a pan para ser auténtica,
feito no forno dos nosos avós que son o patrimonio histórico e cultural máis importante e
a Vicente Risco, quen concibía o humor como mecanismo de defensa da intelixencia ante
as dificultades da vida. Destaca o baile da Kaxarrana, natural da vila de Lekeito (Bilbao),
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o cal se centra na profesión dos mariñeiros sendo a proclamación pública da honradez de
xestión deste oficio.

_____, “This is afouteza”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 7 maio 2017,
p. 20.
Reflexiona sobre o uso de ‘afouteza’ polo equipo de fútbol Celta de Vigo e sobre a palabra
mesma, indicando que é propia da tradición literaria, que está rexistrada na fala e que ten
correlato no portugués. Citando o Diccionario etimológico de Joan Corominas indica que
provén de ‘hoto’ e do verbo ‘enfotar’, que no galego aparece como o adxectivo ‘afouto’.
Indica a presenza deste termo nun poema de Vicente Turnes, a quen Carvalho Calero
consideraba precursor de Rosalía de Castro.

_____, “Galicia en Europa”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 4 xuño
2017, p. 12.
Fala sobre a emigración de galegos a Europa, fenómeno que deu lugar á existencia dunha
“Galicia exterior” representada por centros culturais como a Irmandade Galega na Suíza
situada en Xenebra, á que indica que viaxou e sinala que nesta cidade se publicaron obras
daquela prohibidas en Galicia como Cemiterio privado (1973) de Celso Emilio Ferreiro,
Aldraxe contra a xistra (1973) e Laio e clamor pola Bretaña (1974) e algún texto de
Heriberto Bens, pseudónimo de Méndez Ferrín.

_____, “Parladoiro en Trasalba”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 25
xuño 2017, p. 14.
Con motivo da entrega do Premio Trasalba a Carlos Baliña, comenta e resalta a figura de
Otero Pedrayo, a súa gran produción literaria e a súa influencia en Noriega Varela,
Primitivo Rodríguez Sanjurjo, Alexandre Bóveda, Castelao, Antón Villar Ponte, Marcelo
Macías, Enrique Peinador, Víctor Casas, Ánxel Casal, Roberto Blanco Torres e el mesmo.

_____, “Vigo”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 30 xullo 2017, p. 14.
Arredor do Bando pronunciado por el mesmo na cidade de Vigo no Día de Galicia, fala
sobre a dita cidade como motor cultural de Galicia. Destaca a importancia de personaxes
da cidade, nacidos nela ou non, como Paz Andrade, Xaime Isla, Fernández del Riego,
Cunqueiro, Álvarez Blázquez, Alejandro Chao, Eduardo Chao, Concepción Arenal,
Ricardo Mella, Roberto Blanco Torres e Portela Valladares. Finalmente, salienta a figura
de Xela Arias, lóaa como poeta e cita as súas obras Darío a diario e Tigres coma cabalos.

_____, “Aurora Bernárdez”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 13 agosto
2017, p. 14.
Salienta a figura de Aurora Bernárdez, poeta de orixe galega e parella de Julio Cortázar,
a cal recoñeceu que o galego fora a súa primeira lingua. Sinala que debido á súa relación
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con Cortázar este puido coñecer a Luís Seoane, Colmeiro e Dieste. Ademais, indica que
o irmán dela, Francisco Luís Bernárdez tamén era poeta e colaborou coa revista Nós.

_____, “Adiós, María”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 17 setembro
2017, p. 15.
Repasa a historia do volume Adiós, María, de Xohana Torres, e reflexiona sobre que nela
aparece a pegada da realidade social urbana galega e a muller nun lugar destacábel.

_____, “Galegos por convicción”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 9
xullo 2017, p. 16.
Fala sobre unha serie de escritoras e escritores que pese a nacer fóra de Galicia se
converteron en importantes autores da literatura galega. Sinala os nomes de Andrés
Martínez Salazar, Juan Fernández Latorre, García Lorca polos Seis poemas galegos,
Úrsula Heinze, Kristina Berg, Kathlen March, Marilar Aleixande, John Rutherford, David
Mackenzie, Craig Peterson, Xosé Antonio Perozo e María Victoria Moreno. Con respecto
a esta última, loa a súa traxectoria e celebra que se lle dedique o Día das Letras Galegas
2018.

_____, “Os nenos do Bierzo”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 24
setembro 2017, p. 18.
Detalla que a mediados de setembro de 2017, co gallo do bicentenario do nacemento do
berciano Antonio Fernández Morales, volveu descubrir o labor que se está a facer a prol
da lingua galega na comarca do Bierzo, onde xoga un papel destacábel o ensino.

_____, “Xuntos en Bonaval”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 5
novembro 2017, p. 7.
Reflexiónase sobre os 40 anos de vida do Museo do Pobo Galego e a seguir recalca a
importancia das crianzas para o futuro.

_____, “Castelao”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 19 novembro 2017,
p. 19.
Comenta que vén de visitar unha exposición sobre Castelao na Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid e que asistiu a unha tese de doutoramento centrada
tamén en Castelao.

_____, “A xeración Nós”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 10 decembro
2017, p. 12.
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Dá conta sobre a publicación o 30 de outubro de 1920 do primeiro número da revista Nós
e da celebración do centenario da dita xeración, sinalando a necesidade de ter unha
actitude crítica co pasado para cuestionar tamén que se quere por futuro.

_____, “Proxecto Apego”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”, 17 decembro
2017, p. 13.
Destaca e salienta o labor que levará a cabo o proxecto Apego polo futuro das crianzas
lectoras de Galicia.

_____, “O centro da avenida Belgrano”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”,
24 decembro 2017, p. 8.
Lamenta que todos os tesouros que están no Centro Galego de Bos Aires, na avenida de
Belgrado, como un mapa de Fontán, a habitación de Castelao ou numerosos libros, poidan
ser vendidos debido ao esmorecemento deste centro galego.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Gondomar, Feixoo e Sarmiento”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, “A Galiza ignorada”,11 maio 2017, p. 2.
Resalta dentro da época coñecida como Séculos Escuros tres figuras notábeis en canto á
defensa da lingua galega: o Conde de Gondomar, o Padre Feixoo e o Padre Sarmiento.
Achega un breve repaso pola traxectoria de cada un deles sinalando o seu labor como
unha grande achega na revalorización da lingua galega.

Fuentes Alende, Xosé, “Media vida do Museo de Pontevedra (1969-2014)”, “Tribuna
aberta”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 30 decembro 2017, p. 13.
Repasa a historia e a importancia do Museo de Pontevedra, con gran relevancia de
Castelao, entre 1969 e 2014, época na que desempeñou o labor de secretario técnico de
dito museo.

Jaureguizar, Santiago, “Os meus fillos non traballarán a terra”, Diario de Pontevedra
/El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 63, 8 xaneiro 2017, p. 8.
Comenta o pasamento de John Berger, quen destacou por elaborar volumes centrados na
vida rural, máis concretamente sobre as dificultades dos granxeiros para sobrelevar o peso
desta vida. Salienta unha das súas obras máis coñecidas: Porca terra, no cal expresa o
pesar do protagonista debido a que os fillos non desexan traballar a terra.

_____, “Descreimento, ambición e estómago”, Diario de Pontevedra, “Táboa redonda”,
nº 105, 19 novembro 2017, p. 8 // Jaureguizar, Santiago, “Descreimento, ambición e
estómago”, El Progreso, “Táboa redonda”, nº 105, 19 novembro 2017, p. 8.
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Fai unha viaxe crítica pola literatura galega, mencionando a Rosalía, rememorando a
actitude política que tomou Álvaro Cunqueiro no franquismo, o amor que sente pola súa
literatura e citando a última novela de Javier Marías, Berta Isla, entre outras cuestións.

____, “Nostalxia de todos os postos fronteirizos”, El Progreso, “Táboa redonda”, n.º 100,
15 outubro 2017, p. 8.
Ao fío da novela Mejor la ausencia, de Edurne Portela, rememora lembranzas do “meu
país de orixe”, caso de que “cando viaxabamos dende Ribadeo a Bilbao, no Nadal, era
habitual que cruzásemos a Francia para respirar modernidade, liberdade, variedade e
outras emoción acabadas en ‘-ade”. Apunta tamén que Galicia “renunciou a entrar na
desputa” entre Cataluña e Euskadi na pulsión soberanista e comenta que “os
contemporáneos que pensaron mellor o noso nacionalismo foron Beiras e Ferrín”.
Considera que “Ferrín fai unha lectura heideggeriá e lírica da patria como supremacía
colectiva”, que “Beiras é un niestzhchián que usa o pensamento político como texto
dramático para os seus soliloquios” e que “Manuel María paréceme máis coherente” e
califícao de “aristócrata rural, un Tolstoi que arremetía contra a clase media como se non
pertenecese a ela”.

____, “Murguía cava a tumba de Rosalía”, Diario de Pontevedra / El Progreso, “Táboa
redonda”, n.º 108, 10 decembro 2017, p. 8.
Dá conta da entrada na Real Academia Galega de Marina Mayoral como académica de
honra e critica o feito de que non sexa de número. Reflexiona sobre incongruencias da
Academia como institución e loa a Lois Pérez e á súa obra Long Play, apuntando que a
dita obra será ignorada pola institución. Con respecto a Marina Mayoral, reflexiona sobre
o seu discurso de ingreso facendo referencia á construción dunha imaxe mítica de Rosalía
de Castro por parte de Manuel Murguía.

Gambón Fillat, Pedro, “Poeta Pérez Parallé”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Callejero
ferrolano”, 16 abril 2017, p. 9.
Destaca a figura de José María Pérez Parallé, autor que conta cunha rúa co seu nome en
Canido, inaugurada o 24 de xaneiro de 1981, e realiza unha achega breve á súa traxectoria,
resaltando a súa amizade con Otero Pedrayo, o que o cualifica como ‘o poeta azul de
Ferrol.

García-Bodaño, Salvador, “No espírito das Irmandades”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“No pasar dos días”, 12 febreiro 2017, p. 3.
Describe a actualidade política que vive Galicia, comparándoa co famoso verso de Brecht,
“Comida primeiro e moral despois”. Considera que a única cura contra as enfermidades
que tanto a política como a relixión expanden nos seres humanos é a afirmación da nosa
identidade civil, no caso dos galegos a afirmación da nosa galeguidade como única vía
para a normalización como pobo europeo civilizado.
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_____, “Máis alá de ti”, El Correo Gallego, “Opinión”, “No pasar dos días”, 17 setembro
2017, p. 3.
Lembra que no outono de 2001 Xohana Torres ingresou na RAG e que ese foi o momento
no que a coñeceu e a seguir repasa brevemente a súa vida e obra.

García Iglesias, José Manuel, “Por las Rías Bajas”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Notas de actualidad”, 17 agosto 2017, p. 2.
Comenta a obra de Alfonso Pérez Nieva Por las Rías Bajas (notas de un viaje por Galicia)
de 1900 e sinalada a súa importancia no feito de achegarse a diferentes personalidades
culturais do momento como Rosalía de Castro, Murguía ou Barcia Caballero.

_____, “Castelao y Pontevedra”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de actualidad”,
5 outubro 2017, p. 2.
Fala da exposición “Meu Pontevedra/Castelao 1916-1936” e recalca a importancia do
catálogo desta exposición publicado en 2017.

García López, Xoán A., “Federico García Lorca”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 24 xaneiro 2017, p. 4.
Utiliza a figura do escritor Federico García Lorca para denunciar as inxustizas sociais
cometidas nos anos nos que se desenvolveu a guerra civil. Comenta a biografía do autor,
destacándoo como un dos renovadores da poesía española xunto aos seus compañeiros da
Xeración do 27. Salienta obras coma El Romancero Gitano ou Poeta en Nueva York,
volumes cos que alcanzou a gloria literaria internacional. Fusilado aos 38 anos en 1936,
resalta coma un símbolo de liberdade e esperanza fronte aos réximes opresores. Toda a
súa obra foi publicada en Bos Aires en 1955.

_____, “Cando penso que te fuches...”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 7 marzo
2017, p. 4.
Destaca a figura e personalidade da escritora padronesa Rosalía de Castro, a cal aparece
nomeada no seu terceiro libro de poesía Marianeda (1998). Salienta a Rosalía como a
poeta máis coñecida e querida de Galicia e España, pero tamén como unha figura
completamente internacional. Resalta tamén as inxustizas contra os máis desfavorecidos
que asolan o país, inxustizas que xa existían na época da autora.

_____, “Lumeiradas e sardiñas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 6 xullo 2017,
p. 4.
Cita o seu poema “Noite de San Xoán” do poemario Ao pé do Belelle para falar da
importancia da celebración de San Xoán para a cultura galega.
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_____, “No trixésimo aniversario da morte de Xosemaría Pérez Parallé (o Poeta Azul de
Ferrol)”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 31 outubro 2017, p. 6.
Fai un repaso á vida e obra de Xose María Pérez Parallé, o poeta Azul de Ferrol, fundador
da revista Abrente, autor de varios libros de poesía, tamén de obras curtas de teatro e que
será homenaxeado no Centro Galego de Barcelona.

García, Montse, “Tres décadas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Al trasluz”,
23 marzo 2017, contracuberta.
Comenta a explosión cultural vivida na década dos 80 en Santiago de Compostela,
marcando un antes e un despois na modernización artística da cidade. Desta forma, 2016
foi o ano de celebrar o trinta aniversario de Matarile Teatro, mentres que neste 2017 son
Chévere, Teatro do Noroeste e a Casa das Crechas as que están de trixésimo aniversario.

García Negro, Pilar, “O valor da historia”, Sermos Galiza, “Opinión”, 9 febreiro 2017,
p. 4.
Apunta diferentes iniciativas polos 180 anos de nacemento de Rosalía, como é a
celebración do centenario da inauguración do monumento á escritora na Alameda
compostelá, que se recolle en Quen fora pedra!, de Anxo Seixas. Fai unhas observacións
para que o centenario da estatua sirva á restauración da historia: foi unha iniciativa
crowfunding que acabou sendo un auto-homenaxe das autoridades españolas que a
manipularon, tal como explica Francisco Rodríguez en Análise sociolóxica de Rosalía de
Castro (1988) e en Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria (a persoa e a obra de
onte a hoxe) (2011)

_____, “Rosalía de Castro hoxe”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “De cotío”, 22 febreiro
2017, p. 14.
Conmemoración do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, a que considera
tivo que ser anestesiada para encaixar na cultura e literatura española da época. Destaca
a súa figura coma unha das iniciadoras do feminismo tanto en España coma en Galicia,
tamén a salienta como creadora do xénero ensaístico na literatura galega cos prólogos das
súas obras.

_____, “Rosalía de Castro, revolucionaria?”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “De cotío”,
1 xullo 2017, p. 15.
Sinala o 132 aniversario do falecemento de Rosalía de Castro e lembra o “Congreso
Rosalía de Castro e o seu tempo” celebrado en 1985, no cal participaron Antón Risco,
Francisco Rodrígue e Marina Mayoral.
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Gómez, Joel, “Las Letras con valor añadido”, La Voz de Galicia, “La Voz de santiago”,
“Sin intención”, 3 febreiro 2017, contracuberta.
Resalta a celebración da decimo oitava edición do festival literario ‘Correntes
D’Escritas’, en Póvoa de Varzim. Entre os asistentes á mostra, atópanse profesionais
pertencentes a todos os ámbitos das letras coma autores, editoriais, estudosos e diversos
medios de comunicación. En total serán 13 os países representados a través dos libros
nunha ampla programación.

_____, “Regalo poético con sorpresa”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Sin
intención”, 6 xaneiro 2017, contracuberta.
Comenta brevemente a apertura ao dominio público da obra Seis Poemas Galegos de
Federico García Lorca. Este volume data de 1936 e editado por Ánxel Casal acadou un
éxito inconmesurábel, converténdose no produto literario galego máis reeditado,
traducido e estudado.

Gómez Xurxo, Silvestre, “Zulueta de Haz: A nobreza do espírito”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Obituario”, 29 xuño 2017, p. 40.
Lembra a figura de Zulueta de Haz, sinalando a súa importancia na cultura galega coa súa
participación na Fundación Penzol, a editorial Galaxia e a presidencia do Consello da
Cultura Galega e da editorial SEPT de temática relixiosa.

González Martínez, Xosé, “Homenaxe ao doutor Carlos Guitián”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 24 abril 2017, p. 12/ El Progreso, “Opinión”, 25 abril 2017, p. 22/
La Región, “Opinión”, 25 abril 2017, p. 32.
Sinala a homenaxe ao doutor Carlos Guitián Rodríguez en Ourense, lembrando que stivo
moi implicado na política do seu tempo, chegado a ser detido pola policía no medio dunha
manifestación. Indica que estes coñecementos aparecen reflectidos no libro Rosalía de
Castro. Entre a poesía e a política de Carlos Baliñas.

_____, “Fuco Pérez Sen Segundo, veciño de Gargamala”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 19 xullo 2017, p. 32/ La Región, “Opinión”, 21 xullo 2017, p. 41.
Arredor do poema “Romance incompleto” de Longa noite de pedra de Celso Emilio
Ferreiro, reflexiona sobre a presenza do galego nos epitafios dos cemiterios, sinalando
que Celso Emilio Ferreiro propuxo o de Otero Pedrayo e que Cunqueiro deixou escrito o
seu propio.

_____, “A memoria da lingua na paisaxe”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
p. 18/ El Progreso, “Opinión”, p. 20, 16 outubro 2017.
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Reflexiona sobre a importancia da paisaxe galega dentro da nosa literatura con exemplos
como o de Rosalía de Castro e comenta que o “Día da Restauración da Memoria
Lingüística de Galicia” se debe celebrar cada ano con máis énfase.

González Puente, Julio, “Tango triste de Galicia”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Otras
letras”, 29 decembro 2017, p. 2.
Comenta a situación penosa que está a sufrir o Centro Galego de Bos Aires e comenta
que se chega a desaparecer, como diría Castelao, Galicia máis pobre quedas.

González Tosar, Luís, “Memoria feita”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 3
febreiro 2017, p. 33.
Destaca a importancia da lectura como acto fomentador da memoria nas persoas, unha
memoria, en ocasións, esquecida intencionadamente dende diversos medios
comunicativos. Salienta tres cartas que Rodolfo Prada entrega a un mozo: "Tereixa e
Xosefina Castelao, Rianxo; Xosé F. Filgueira Valverde, Pontevedra; Francisco F. del
Riego, Vigo".

_____, “Ás baroutas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 26 maio 2017, p. 37.
Refírese ao artigo “Los vinos de Galicia” de Joan Perucho de 1968, loando a súa figura
como poeta, ensaísta e novelista e destacando as súas influencias de Cunqueiro e
Castroviejo e a súa relación de amizade con Casares, a cal desembocou na creación dos
premios Rosalía de Castro.

_____, “120 anos non son nada”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 14 setembro
2017, p. 32.
Refírese á importancia de Eduardo Blanco Amor dentro da literatura galega e detense na
súa faceta máis persoal como amigo da mocidade e como rexoubeiro cara a RAG.

_____, “Segue a navegar”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “In memoriam”, 18 setembro
2017, p. 25.
Repasa a vida e obra de Xohana Torres e recalca que Salvador García-Bodaño e Xosé
Luís Méndez Ferrín propuxeron á RAG o ingreso de Xohana Torres e de que o propio
García-Bodaño leu o discurso de resposta do seu ingreso.

_____, “Pel de Chile”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 30 outubro 2017, p.
25.
Fala da súa experiencia como profesor dun curso intenso sobre a literatura galega que tivo
lugar en Chile en 1998.
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Grela, José Antonio, “Ante el Pórtico de la Gloria”, El Correo Gallego, “Santiago”,
“Tribuna libre”, 21 maio 2017, p. 24.
Informa da publicación da obra Ante el Pórtico de la Gloria de José María Díaz Fernández
inspirado na Catedral de Santiago, con prólogo de Darío Villanueva. Fai referencia a
Rosalía de Castro como autora que tamén reflectiu a admiración pola catedral nos seus
versos.

Gutiérrez, Eduardo, “Un caso de inspiración ovípara”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 23/ El Progreso, “Opinión”, p. 33, “Aequo animo”, 25 febreiro
2017.
Dá conta sobre as dificultades lingüísticas e literarias para traducir determinadas pasaxes
literarias dunha lingua fonte a unha lingua meta. Entre as alusións destaca algunha feita
ao galego.
_____, “Un libro proel: ʻDe catro a catro”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
p. 25/ El Progreso, “Opinión”, p. 37, “Aequo animo”, 18 marzo 2017.
Comenta a saída do prelo de De catro a catro (Follas d’un Diario d’Abordo) de Manuel
Antonio, a través da Editorial Alvarellos de Lugo. Reproducirase facsimilarmente dun
caderno de contabilidade, escrito pola man do poeta e gardado pola súa nai.

_____, “Carraxe literaria”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”/ El Progreso,
“Opinión”, “Aequo animo”, 2 xullo 2017, p. 27.
Fala arredor de autores que admira como Antón Alonso Ríos, Casado Nieto e
especialmente Ánxel Fole. Cita as palabras de Castelao ao respecto da importancia
identitaria do idioma e nomea a Ramón Piñeiro.

_____, “Galahaz no Cebreiro”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25/ El
Progreso, “Opinión”, p. 39, “Aequo animo”, 30 setembro 2017.
Describe que existe unha ampla literatura de todo tipo centrada no Grial e dentro das
liortas sobre a súa presenza no Cebreiro cita a xoia literaria “Na noite estrelecida” de
Ramón Cabanillas.

_____, “Os camiños da vila”, Diario de Pontevedra, “Opinión&análisis”, 4 novembro
2017, p. 23. // Gutiérrez, Eduardo, “Os camiños da vila”, El Progreso, “Opinión”, 4
novembro 2017, p. 31.
Fai referencia á obra Os camiños da vida de Ramón Otero Pedrayo, novela sobre a
decadencia da fidalguía rural.
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_____, “Á beira do lume”, Diario de Pontevedra, “Opinión&análisis”, 18 novembro
2017, p. 27/El Progreso, “Opinión”, 18 novembro 2017, p. 29.
Comenta poemas de Rosalía de Castro e mais de Ramón Cabanillas que teñen como
protagonistas ao lume.

Iglesias Diéguez, Alfredo, “Xeira tricolor”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 616,
“Historia”, 2 marzo 2017, p. VII.
Comenta o período republicano en Galicia, o cal abarcou dende 1931 até o comezo da
Guerra Civil en 1936. Salienta a escisión das Irmandades da Fala en 1922, o cal deu lugar
á aparición de dúas correntes de pensamento diferenciadas evidentes: o republicanismo e
o galeguismo. O Partido Galeguista, fundado en 1931 arredor das figuras de Castelao,
Risco, Otero Pedrayo, Filgueira Valverde ou Bóveda, reivindicaba unha
autodeterminación política galega, centrándose principalmente nos problemas do
campesiñado. O proletariado galego rematou por decantarse polo Partido Socialista
Obrero Español.

_____, “Absolutistas, liberais...”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 609, “Ciencias
Sociais”, 12 xaneiro 2017, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 563, “Historia”, 21 xaneiro
2017, p. 4.
Comenta pormenorizadamente as transformacións sufridas pola sociedade galega do
século XIX até o ano 1936. Destaca a fundación do Liceo da Mocidade de Santiago de
Compostela en 1847, en torno ao cal se mantivo activo o galeguismo e o progresismo.
Algunhas das personalidades máis representativas deste movemento foron Aurelio
Aguirre, os irmáns De La Iglesia González, Luís Rodríguez Seoane, Rosalía de Castro e
Eduardo Pondal.

_____, “Absolutistas, liberais, galeguistas...”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 612,
“Historia”, 2 febreiro 2017, p. VII.
Destaca a concienciación política nacionalista de Galicia logo da Restauración borbónica,
a cal potenciou o caciquismo. En 1886, Manuel Murguía publica Los precursores xunto
coa pronunciación dun importante discurso no Certame Galego. Neste momento existen
tres correntes diferentes que coexisten no mesmo tempo: liberalismo, federalismo e
tradicionalismo. Estas correntes atopáronse na Asociación Rexionalista Galega (18901893), onde comezaron a notarse as tensións entre os membros de opinión contraria.

_____, “Represión, oposición e exilio”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 632,
“Historia”, 22 xuño 2017, p. VII.
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Reflexiona sobre a resistencia ao franquismo por parte dos galeguistas, sinalando a
estratexia culturalista de Ramón Piñeiro e Fernández del Riego e a loita dende o exilio
por parte de Castelao.

Iglesias, Xosé Ramón R., “Entre Balbino y el Mochuelo”, El Correo Gallego, “Galicia”,
“Loguiño de crarear”, 29 xaneiro 2017, p. 12.
Destaca o discurso do presidente da Xunta Feijóo, no cal compara os inicios da súa vida
coa obra de Xosé Neira Vilas, Memorias dun neno labrego. O xornalista prefire que o
presidente elixa a historia de El Camino, de Miguel Delibes.

Insua, Pedro, “La mentira del franquismo y las lenguas”, El Mundo, “Otras voces”, 13
decembro 2017, p. 31.
Desmente que o galego fose censurado durante o franquismo, pon como exemplo o Día
das Letras Galegas, e afirma que o réxime fascista de Franco non perseguiu as linguas
diferentes do español e pon como exemplo que nestas linguas se refuxia o nacionalismo
para impulsar leis que están marxinado ao español.

Jardón Dacal, Xosé Antón, “Populismo versus unidade”, La Región, “Opinión”, “Cartas
sen selo”, 5 xaneiro 2017, p. 27.
A palabra máis empregada do ano 2016, segundo a Fundación del Español Urgente do
BBVA foi populismo. Destaca como neste ano, esta verba foi deconstruída, obviando o
seu significado orixinario para converterse nun termo negativo. Para contrapor esta
negatividade acadada, salienta a escolla de unidade.

_____, “A pleuresía dos desmemoriados”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”, 19
xaneiro 2017, p. 29.
Describe en clave poética o acto da matanza do porco enlazándoo cos ritos practicados
polo clero. Dá conta do esforzo que supón a cría e mantemento dos animais, para logo
proceder á súa matanza e rematando co roubo de tan traballadas pezas por membros do
culto vestidos de negro.
_____, “Se hai culpa, ten que haber culpables”, La Región, “Opinión”, “Cartas sen selo”,
16 febreiro 2017, p. 29.
Cita a obra Vento ferido de Carlos Casares ao ser o 50 aniversario da súa publicación.
Comenta a pasividade dos seres humanos ante os problemas existentes actualmente no
mundo e na sociedade. Destaca a fraude das empresas enerxéticas, as cales se enriquecen
a costa dos cidadáns.

Jaureguizar, Santiago, “Aeroporto Airiños, Airiños Aires”, Diario de Pontevedra /El
Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 65, 22 xaneiro 2017, p. 8.
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Salienta a personalidade de Rosalía de Castro con motivo da petición de cambiar o nome
do Aeroporto de Lavacolla polo da autora galega. Por outra banda, destaca a tradución
dunha obra de Séneca por parte de José Manuel Otero, para a editorial Toxosoutos. Por
último, nomea e resume a obra O alfaiate portugués de Xavier Senín.

_____, “Unha cata de cinco aceites cordobeses”, Diario de Pontevedra /El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 70, 26 febreiro 2017, p. 8.
Salienta as verbas de Manuel Veiga, quen afirma que a literatura galega actual preocúpase
en demasía por atraer lectores novos e por agradalos que esquece a súa esencia, e amosa
volumes superficiais e sen apenas razoamentos. Tamén destaca, por outra banda, a marcha
de Xesús Alonso Montero da presidencia da Real Academia Galega, na que soan os nomes
de Margarita Ledo, Víctor Freixanes, Ramón Villares ou Rosario Álvarez coma sucesores.
Por último, resalta a nova colección da editorial edición Chan de Pólvora, dedicada á
literatura da comarca de Lemos e titulada A Biblioteca de Mesopotamia.

_____, “A vida, ese asunto propio da clase media”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 71, 5 marzo 2017, p. 8.
Sinala a noticia de que en Islandia os escritores están subvencionados polo goberno,
namentres que en Galiza se entende por recoñecemento literario que autores coma Manuel
Rivas sexan traducidos. Aquí non pagan por escribir ao contrario que acontece en
Islandia, non existe un colectivo cultural forte que non pode promover bolsas económicas
para os autores.

_____, “A Real Academia non é unha lenda urbana”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 75, 2 abril 2017, p. 8.
Comenta a personalidade do escritor chairego Xabier Docampo e o seu posíbel e merecido
nomeamento para ocupar unha das cadeiras da Real Academia Galega. Destaca o
ancoramento no pasado da entidade pois o perfil medio dos membros oscila entre os
nacidos en 1943, home e filólogo. Critica a falta de modernización da institución
explicando que como un home de 73 anos vai promover o galego cara as novas
xuventudes.

_____, “Disparos vespertinos contra a lúa crecente”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 76, 9 abril 2017, p. 8.
Aborda o falecemento de Xosé Luís Sucasas, escritor procedente de Lalín e gran amigo
do periodista. Desta forma, salienta a importancia de vivir a vida cunha homenaxe ao
autor, na que resaltan uns versos de Manuel María incluídos en De catro a catro, volume
de Anxo Tarrío e Henrique Alvarellos que publica a editorial de Alvarellos. Remata
lembrando outros amigos falecidos este ano coma Agustín Fernández Paz.
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_____, “Revolucionarios e heroes nos bistrots”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 81, 14 maio 2017, p. 8.
Lembra ao poeta Antonio Tovar a través do relato dunha anécdota da homenaxe que lle
realizaron os seus amigos no restaurante Pingallo de Ourense.

_____, “Os sol detívose sobre a rúa das Tabernas”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 88, 25 xuño 2017, p. 8.
Critica as decisións das autoridades culturais, como a promoción da exposición “Flor
Novoneyra” de Antón Lamazares e a dedicación do Día das Letras Galegas 2018 a María
Victoria Moreno, sinalando que estas deberían ser para Carvalho Calero ou Antonio
Fraguas.

_____, “A conversa que calou Faulkner coa súa nai”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 91, 16 xullo 2017, p. 8.
Indica que a conservación de custodia de supostos restos orgánicos é “marcadamente
repugnante” e agradezo que só se conserve de Rosalía de Castro un guecho que ten a
Fundación da escritora. Tamén recorda o traslado dos restos de Castelao dende Bos Aires
até Galicia ao panteón de Galegos Ilustres.

_____, “Vicente Risco morre como María Estuardo”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 92, 23 xullo 2017, p. 8.

Comenta o desexo de Vicente Risco de posuír unha grande biblioteca e conta a anécdota
recollida por Víctor Freixanes na obra Unha ducia de galegos de que Risco e Otero
Pedrayo xogaban recreando a historia de María Estuardo.

_____, “Nobel de Literatura lido, proba superada”, Diario de Pontevedra/ El Progreso,
“Táboa Redonda”, n.º 99, 8 outubro 2017, p. 8.
Fala sobre Kazuo Ishiguro, premio Nobel de Literatura, comenta que vén de ler dúas das
súas obras, unha en español Los incosolables e outra traducida ao galego Nunca me
deixes. Tamén relaciona a escrita de Kazuo Ishiguro coa música de Tom Petty.

Jiménez Casas, Cipriano Luis, “Espectadora de si mesma”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 614, “Teatro/ Historia”, 16 febreiro 2017, p. VII.
Conmemoración do vixésimo aniversario da morte de María Casares, quen en 1980
publicou a súa autobiografía en francés, traducida en 2009 por Belén Martínez Delgado.
Celebración do ciclo ‘Vinte anos sen María Casares’ por parte da Asociación de Actores
e Actrices de Galicia (AAAG) e do Festival Cineuropa. Salienta a biografía da artista,
quen foi Premio Nacional de Teatro Francés e Lexión de Honor da República Francesa.
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Representou obras teatrais coma o Malentendu de Albert Camus, Les Mathurins, os
Irmáns Karamazov ou Romeo e Jeannette. Tamén participou en varios filmes e emisións
radiofónicas, pero sempre destacando nas pezas dramáticas onde salientou por riba dos
outros xéneros.

Labarta, Uxío, “San Bartolomé, el Pi, o Corpiño”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Codez
Floriae”, 24 agosto 2017, p. 14.
Comenta a tradución ao galego da obra de Dolores Redondo por Dolores Torres, novela
ambientada en Galicia que amosa o santuario do Corpiño.

Lago, Gloria, “El diamante de Valle-Inclán”, Faro de Vigo, “Esquelas/ Cierre”, “Tribuna
del lector”, 10 abril 2017, p. 57.
Comenta a estrea de dúas obras de Valle-Inclán traducidas ao galego no Centro Dramático
Galego debido a que co cumprimento de 80 anos dende a súa morte xa non é necesaria a
autorización dos seus herdeiros, polo cal se pode acceder libremente ás obras do autor
galego, e critica o feito de traducilas ante a vontade do autor e da familia.

Lavesedo, Daniel, “Milesios: Alén mar”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 616,
“Música”, 2 marzo 2017, p. VIII.
Comenta a traxectoria musical do grupo Milesios, un grupo chairego que leva consigo
unha importante tradición irlandesa conxuntada coa galega. Estrean o disco Alén mar que
inclúe once pezas, entre as que destacan catro; tres das cancións son adaptacións de cantos
tradicionais, mentres que a cuarta consiste na musicalización de ‘Anceio’, un poema
pertencente ao volume Advento de Manuel María.

Lezcano, Arturo, “O novo avatar de Arturo Baltar”, La Región, “Opinión”, 22 decembro
2017, p. 42.
Lémbrase das súas conversas con Arturo Baltar e das referencias a Vicente Risco cando
era crianza e andaba a xogar por Ourense.

Limia de Gardón, Xabier, “Airiños airiños aires de Lobato”, La Región, “Ourense”,
“Arte et alia”, 22 maio 2017, p. 7.
Anuncia a exposición “Airiños Aires Rosalía” de Xurxo Lobato, a cal consiste nunha
aproximación aos lugares da vida de Rosalía de Castro.

_____, “De Flor Novoneyra a Follante Bemil, sempre Lamazares”, La Región,
“Ourense”, “Arte et alia”, 18 setembro 2017, p. 8.
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Fala das exposicións “Folla de sempre e Follente Bemil” e “Flor de Novoneyra”, de Antón
Lamazares, e desta última subliña que se centra na poética de Uxío Novoneyra.

_____, “Relembrando as floridas ardentías de maio de Edelmiro”, La Región, “Ourense”,
“Arte et alia”, 16 outubro 2017, p. 14.
Comenta a poética de Edelmiro Vázquez Naval, con obras como O rito do regreso ou AS
luces de noutrora, e céntrase na súa última obra Temporais pasaxeiros.

_____, “Xabier Varela e trampantollos inspirados en ‘O porco de pé”, La Región,
“Ourense”, “Arte et alia”, 30 outubro 2017, p. 14.
Apunta que o pintor Xabier Varela expón en Allariz a súa obra centrada na novela O porco
de pé, de Vicente Risco.

_____, “Baltar, o pequeno artista que se fixo grande co belén”, Atlántico Diario,
“Sociedad”, “Obituarios”, 20 decembro 2017, p. 31.
Refírese a que o artista Arturo Baltar coñecía moi ben a cidade de Ourense,
nomeadamente o Ourense vello da Nonó, de Xaime Quessada, de Valente ou de Abelardo
Santorum.

López Cid, Julio, “Chora, chuvia, chora”, La Región, “Opinión”, 9 maio 2017, p. 31.
Fala da musicalización dun poema seu titulado “Chora, chuvia, chora” e do poema “Non”
do seu amigo Antonio Tovar por parte de Manuel de Dios, dirixente do Coro de Ruada.
Manifesta satisfacción por conseguir varios discos da dita agrupación e lembra as
circunstancias nas que escribiu o seu poema .

López Silva, Inma, “A tortura de ser nais”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Caleidoscopio”, 5 febreiro 2017, p. 15.
Comenta a a publicación da súa obra Maternosofía a raíz da publicación doutro volume,
no que a autora relata a fraude na que se converteu a súa maternidade. Destaca a
importancia que para ela teñen as súas fillas, pero explica que a idea de concibilas e crialas
non é o que dá sentido á súa vida, senón unha mera forma máis existente do amor. Critica
a idealización que se fai desta condición por parte das mulleres, deixando aos seus fillos
coma gobernadores únicos e totais da súa felicidade.

_____, “A Galicia ideal”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Caleidoscopio”, 16 maio 2017,
p. 15.
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Relata unha viaxe a Bos Aires na que resalta a importancia do Centro Galego e en
concreto da figura de Castelao, que tanto traballou para manter dende a distancia viva a
cultura galega.

_____, “As letras galegas de Victoria”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Caleidoscopio”,
18 xuño 2017, p. 17.
Comenta a decisión da RAG de dedicarlle o Día das Letras Galegas a María Victoria
Moreno, a cal cualifica como unha escolla feminista e necesaria ao tempo que loa á
escritora.

_____, “O galeguismo que di adeus”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Caleidoscopio”, 30
xuño 2017, p. 16.
Lamenta o pasamento de Zulueta de Haz, galeguista ao que equipara a Fernández del
Riego, Xaime Isla e Mariví Villaverde ao tempo que sinala a importancia que tiveron
Galaxia, a Fundación Penzol, a Fundación Illa Couto e a Fundación Otero Pedrayo na
defensa da cultura galega.

_____, “Eu tamén navegar”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Caleidoscopio”, 14 setembro
2017, p. 13.
Detalla a importancia de Xohana Torres na súa personalidade e recalca que, a pesar da
súa morte, fican os seus libros para educarmos as “futuras Penélopes”.

Lopo, Antón, “Versos para un pobo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 609, 12
xaneiro 2017, cuberta.
Describe os acontecementos que propiciaron a redacción do poema Vietnam Canto, por
parte do escritor Uxío Novoneyra. O autor recibiu a encarga de Angélica Gatell para a
realización dunha composición poética que formaría parte dun volume colectivo. A
publicación desta obra veuse retrasada por mor do medo á censura franquista e os
colaboradores, temerosos, botáronse atrás. Comenta a recuperación deste compendio, por
parte de Visor, xunto co prólogo de Gatell na edición que levará a cabo Julio Neira.

_____, “Escena e autonomía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 624, 27 abril 2017,
cuberta.
Lembra a creación en 1987 da compañía Teatro do Noroeste coa estrea de Medea, na cal
participaron Luma Gómez, Elina Luaces, Gonzalo Uriarte, Candido Pazó, Eduardo
Alonso como director, Miguel Guede como tradutor e Paco Conesa como encargado do
vestiario. A partir deste feito reflexiona sobre a historia do teatro galego moderno e dá
conta da traxectoria desta compañía sinalando en concreto a carreira de Cándido Pazó e
Miguel Guede. Finalmente, refírese tamén a outras compañías teatrais galegas como
Chévere, Matarile e Teatro do Atlántico.
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_____, “Con vocación comunal”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 646, 16 novembro
2017, cuberta.
Fai un percorrido por aquelas iniciativas e proxectos culturais que xurdiron en Galicia
durante estes tipos de crise: “apareceron nos últimos anos unha serie de colectivos e
grupos que tratan de abrirse camiño na supervivencia da industria cultural mediante
mecanismos máis ou menos novidosos”. Nesta liña, destaca, entre outros, o modelo de
Cooperativa, impulsora de proxectos como o Festiclown; o labor de Sabela Mendoza, que
dirixe o Encontro de Mulleres Creando dentro do FITO de Ourense; ou o proxecto
poético-musical Cintaadhesiva de Silvia Penas e Jesús Andrés Tejada. Destes e outros
proxectos sinala que intentan escapar do “eventismo” termo que, como explica, fai
referencia a “esa tendencia de construír a cultura a partir de eventos inconexos e illados,
en vez de articular unha política cultural sólida e coherente, algo para o que é necesario
imaxinación e decisión política”.

Lorenzo, Manuel, “Letras para Eusebio”, La Voz de Galicia, “Área metropolitana”, 21
xuño 2017, p. 7.
Loa a figura do poeta Eusebio Lorenzo Baleirón despois de saber que non se lle dedicarán
as Letras Galegas 2018 a el senón a María Victoria Moreno. Refírese á publicación do
poeta no número 12 da revista Dorna, ao premio que leva o seu nome e estivo organizado
por Avelino Abuín de Tembra, Helena Villar, Anxo Angueira e Xabier Castro, a poetas da
xeración dos 80. Sinala que Eusebio Lorenzo Baleirón tiña un exemplar de Anagnórise
de María Victoria Moreno.

Martín, Gerardo, “Si ellas no pueden vestirse por los pies, ¿cómo hacen?”, Atlántico
Diario, “Opinión”, “Entrar a por uvas”, 12 xaneiro 2017, p. 20.
Comenta as diferencias de xénero existentes en España entre homes e mulleres, sobre
todo a caracterización que se fai das mulleres nos refráns populares. Critica duramente
aos creadores destas elaboracións, argumentando a falta de sentido das mesmas.

_____, “En 1926, excursión por la Ría y el Lazareto, por 2,50 pesetas; A Baiona y vuelta,
3,50”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Viaje al pasado de Vigo”, 5 marzo 2017, p. 6.
Recolle o nacemento do diario El Pueblo Gallego en 1924 e indica que no exemplar do
26 de abril de 1927 o Casino advirte aos socios que reserven a súa localidade para a
homenaxe de Ramón Cabanillas.

Martínez, M. A., “Eduardo Pondal no século XXI”, El Progreso, “Vivir”, “Sociedad”,
“O voo da curuxa”, 9 decembro 2017, p. 38.
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Analiza as obras de Eduardo Pondal, concretamente Queixumes dos pinos (1886),
explicando os motivos polos que o lector actual e posmoderno debe achegarse á lectura
delas.

Martínez Bouzas, Francisco, “En prol de Babel”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 26
novembro 2017, p. 41.
Fala de poemas multilingües como “A Cabeleira” de C. Rodríguez Fer que recentemente
viu a luz unha edición traducida a sesenta idiomas.

Martínez Cobas, Francisco Xabier, “Un humanista europeo”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
29 xuño 2017, p. 41.
Salienta a faceta humanista de Alfonso Zulueta de Haz, loando o seu sentido da xustiza e
o seu labor a prol da cultura galega.

Martínez González, Xurxo, “Tita. A palabra xusta”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 614, 16 febreiro 2017, cuberta.
Repasa o traxecto biográfico de Antia Cal ao longo do tempo, destacando algúns
momentos relevantes dentro da súa vida entre os que tamén se atopa a súa face como
escritora, nomeando directamente a súa obra Este camiño que fixemos xuntos.

_____, “Crónica do brinde redivivo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 621, 6 abril
2017, cuberta.
Comeza sinalando a importancia que o Banquete de Conxo de 1856 supuxo para o
imaxinario nacional galego, sentando as bases do que remataría por converterse no
Rexurdimento. Desta forma, destaca a personalidade de Luís Rodríguez Seoane un nome
case esquecido ao ter menor percorrido literario ás súas costas, polo cal analiza a súa
biografía amosando a súa gran valía. Foi membro do Liceo da Xuventude, catedrático de
Medicina, Reitor da USC, colaborador frecuente da prensa provincialista, gañador dun
dos premios dos Xogos Florais da Coruña, impulsor da creación de xornais, mestre,
intelectual activo do Rexurdimento, militante-dirixente do Partido Progresista na
provincia, presidente da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago de
Compostela, etc. Avoga pola realización dun volume no que se analice a figura deste autor
e a súa importancia para comprender os significados de independencia e liberdade en
Galicia.

_____, “Ensaios poéticos bercianos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 632, 22 xuño
2017, cuberta.
Destaca a Antonio Fernández Morales como figura literaria de gran importancia no
Rexurdimento, citando a súa obra Ensaios poéticos en dialecto berciano. Sinala tamén a
importancia de Frei Martín Sarmiento.
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_____, “Memoria de ʻLa Cristina”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 636, 7 setembro
2017, cuberta.
Indica que a primeira obra impresa co papel da papeleira “La Cristina”, en Lavadores,
puido ser o Diccionario de escritores gallegos de Manuel Murguía e que Cantares
Gallegos, de Rosalía de Castro, tamén levou papel desta papeleira.

_____, “Alén dos Séculos Escuros”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 642, 19 outubro
2017, cuberta.
Recalca que, despois das últimas descubertas de textos en galego do século XVIII, está a
ser cuestionada a denominación de “Séculos Escuros” e que por exemplo X. R. Pena, na
súa Historia da literatura galega propón a denominación de “Galego Medio”.

_____, “O mapa de Fontán”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 644, 2 novembro 2017,
cuberta.
Repasa a historia da elaboración durante 17 anos da Carta xeográfica de Galicia, máis
coñecida como o mapa de Fontán, e subliña o seu carácter vangardista á altura da ciencia
europea daquela altura.

_____, “No centenario de Chané”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 650, 214
decembro 2017, cuberta.
Tras citar “algúns nomes escentileos da cultura galega que residiron en Cuba”, céntrase
na traxectoria profesional do músico Chané, quen non só puxo música á letra de Manuel
Curros Enríquez para o himno galego, senón que tamén musicou os poemas
“Tangaraños”, “Os teus ollos” e “Un adiós a Mariquiña”, de Curros Enríquez. Refire o
regreso dos seus restos mortais a Galicia, grazas ao capital de O Centro Galego de Bos
Aires, e o proxecto musical Chané na Habana desenvolvido para homenaxear a Chané
co gallo do centenario do seu falecemento. Remata destacando que Pepito Arriola “foi un
virtuoso do piano (alcumado o Mozart galego)” e aludindo ao seu desterro musical,
motivado pola súa “cercanía a Hitler (para quen tocaba)”.

Martínez Sevilla, J. A., “Sal Monela Teatro, 25 años”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “La columna”, 12 setembro 2017, p. 26.
Reflexiónase de maneira despectiva e en español sobre unha Biblia apócrifa galega.
_____, “Lorca, sensibilidad y niebla”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Opinión”, “La columna”, 5 decembro 2017, p. 26.
Repasa a traxectoria literaria de Federico García Lorca cunha breve referencia a un dos
poemas lorquianos en lingua galega “Chove en Santiago”.
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Mateo Álvarez, José Luis, “De Martín Códax a Guilherme de Almeida”, Faro de Vigo,
“El Sábado”, n.º 1043, 18 novembro 2017, p. 2.
Reivindica a influencia da lírica galaico portuguesa no poeta brasileiro Guilherme de
Almeida, quen realizou unha versión ao portugués de Pranto matricial (1975) e o prólogo
de Sementeira do vento (1968), de Valentín Paz Andrade. Por último, apunta que as
cantigas de Martín Códax teñen inspirado a músicos como Carlos Núñez, Manuel
Bandeira, Chico Buarque ou Milton Nascimento.

Mayoral, Marina, “Galicia seca”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Páxinas soltas”, 30
novembro 2017, p. 15.
Fala do cambio climático e para iso apóiase nuns versos de Rosalía de Castro: “Foi a
Páscoa enxoita, choveu en San Xoan, a Galicia a fame logo chegará”.

_____, “Diso non se fala”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Páxinas soltas”, 18 decembro
2017, p. 9.
Comenta unha anécdota ocorrida na EPAPU de Teixeiro durante unha charla sobre o seu
libro Chamábase Luís na que un alumno lle preguntou sobre a súa opinión sobre o que
estaba a acontecer en Cataluña.

Méndez Ferrín, X. L., “O ano segundo Xeira”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda
feira”, 2 xaneiro 2017, p. 27.
Comenta brevemente o contexto histórico pertencente ao ano 1959, no cal o escritor Luís
Seoane viaxa a España para colaborar na realización dun almanaque con Brais Pinto.
Desta forma, destaca o Calendario Revolucionario de Xeira, unha organización comunista
pertencente ao ámbito independentista galego. Este almanaque salienta coma unha peza
perfecta, no senso estético.

_____, “Os nomes galegos do corzo”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.004, p. 4/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 564, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 28 xaneiro 2017.
Salienta a personalidade de Aquilino Iglesia Alvariño, chamado ‘O Señor das Palabras’,
a propósito do termo corzo, o cal en galego sería ‘cáparro’ ou ‘cáparo’. Este autor foi un
importante poeta do século XX, coincidindo na xeración poética de 1936 con Cunqueiro,
Celso Emilio e Díaz Castro. Destaca o seu fondo compromiso con Galiza, sendo o
encargado de traballar na constitución dunha lingua culta e literaria depurada, centrada
na riqueza da oralidade. Colaborou na redacción de arquivos na revista La Noche de
Santiago de Compostela nos anos 50.
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_____, “Outra vez Rosalía”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.005, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 565, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 4 febreiro 2017.
Sinala as características da casa de Rosalía de Castro situada na Matanza, famosa por ser
o lugar onde faleceu a autora. O 15 de novembro de 1947 constituíse o Padroado Rosalía
de Castro para crear nesta casa un museo onde espallar a memoria histórica da escritora.
Entre os fundadores destes Padroado, destacan os nomes de Otero Pedrayo e Gómez
Román. Nos nosos días, é Anxo Angueira o presidente do Padroado e o encargado da
inauguración de Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos, Número Un en Padrón,
2016.

_____, “Recuperemos Bonaval: A Patria Agradecida”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os
camiños da vida”, 24 febreiro 2017, p. 32.
Comenta a historia do convento de Bonaval, que hoxe coñecemos como O Museo do
Pobo Galego, que debido á Real Orde de 1835 se destinou a diversos usos cívicos. Esta
Orde obrigaba a exclaustración, a liquidación das ordes relixiosas e o desposuimento dos
conventos. Salienta tamén a decisión d’A Patria Galega de trasladar o corpo de Rosalía
de Castro de Iria a Bonaval, xunto aos restos mortais de Brañas, Cabanillas e Castelao.

_____, “A palabra na gándara”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 617, 9 marzo 2017,
cuberta.
Salienta a traxectoria vital e literaria de Eduardo Pondal na conmemoración do 100
cabodano do seu pasamento. Destaca a importancia de que toda a súa obra galega fose
editada por Manuel Ferreiro, o que implica que a súa poesía está ao alcance de todos.
Procedente dunha familia burguesa fíxose notar no Banquete de Conxo, onde ‘naceu’
como poeta revolucionario e internacionalista, asumindo como tarefa propia a liberación
e modernización de Galicia. Otero Pedrayo asociara a súa obra coa de Leconte de Lisle,
debido á ausencia da exhibición do ‘eu’ paixonal privado nas súas composicións. Resalta
como o amor polo seu pobo o levou a refundar a patria en forma de poema, elixindo como
tema a descuberta de América por Colón, tomando unha posición supranacional e iberista.
Remata destacando a súa valerosa e completa achega literaria á cultura e historia galegas.

_____, “Horror e crimes no gótico florido”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.006, “No
fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 566, contracuberta, “No fondo dos
espellos”, 11 febreiro 2017.
Describe a Casa da Matanza, fogar do matrimonio Murguía Castro e o espazo onde a
autora faleceu. Pregúntase pola orixe do nome de ‘matanza’ e realiza unha teoría da
posíbel procedencia do mesmo que o remonta a unha obra de Juan Rodríguez del Padrón,
hoxe conservada na Biblioteca Nacional de Madrid.

_____, “Na chegada a Ourense da primeira locomotora”, Faro de Vigo, “Opinión”,
“Segunda feira”, 20 febreiro 2017, p. 13.
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Salienta a nova do nomeamento do Aeroporto de Lavacolla de Santiago de Compostela
co título de ‘Aeroporto Rosalía de Castro’. Destaca tamén outros aeroportos do mundo
co nome de personalidades célebres, para logo pasar ás estacións de trens de alta
velocidade dotadas con nomes de figuras políticas e literarias famosas.

_____, “Walcott en por min”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 24 marzo
2017, p. 26.
Compara a figura e personalidade do poeta Derek Walcott con Eduardo Pondal, sobre
todo na creatividade e tesón ao compoñer Os Eoas, o traballo dunha vida. Desta forma
equipara os Omeros de Walcott coa obra de Pondal, aínda que a distancia pois Walcott
naceu en Santa Lucía no século XX. Con motivo da celebración do Día Mundial da
Poesía, o escritor foi convidado a visitar Galicia polo PEN.

_____, “Sobre Rei Langó: memoria”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.016, “No fondo
dos espellos”, 29 abril 2017, p. 4.
Destaca a personalidade de Rei Langó fillo de Juan de Borbón, a quen Franco intentaba
restaurar no trono mentres prometía a autonomía aos cidadáns vascos e cataláns,
resaltando a figura de Rosalía de Castro. Con motivo de toda esta revolta social, Castelao
facía publicar en A Nosa Terra, o órgano oficial do nacionalismo, un escrito no que critica
a monarquía nun país que é axeitado para vivir en república. Finalmente, o fillo de Juan
foi rei provocando unha reacción en Castelao que cualificou a situación coma ‘o reino do
absurdo’.

_____, “Morte e resurreción do viño albariño”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”,
1 maio 2017, p. 13.
Sinala a Festa do Albariño de Cambados como unha celebración clave na recuperación e
revalorización das castes de videiras galegas e indica a participación en dito festexo de
escritores galegos como Otero Pedrayo, os irmáns Álvarez Blázquez, Pedro Díaz, Celso
Emilio Ferreiro, Castroviejo e Álvaro Cunqueiro.

_____, “Derradeira lección do Mestre”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.017, p. 4/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 577, “No fondo dos espellos”, 6 maio 2017.
Informa da denuncia de Castelao en 1948 dos plans de facer rei ao fillo de Juan e do apoio
da democracia cristiá e o PSOE a Juan de Borbón como alternativa ao franquismo e
renunciaban á idea de república. En relación con este segundo feito, Castelao publicou
n’A Nosa Terra en xuño de 1949, xa no leito de morte, un breve testamento político no
que criticaba este feito.

_____, “Vigo, Letras Galegas”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 8 maio 2017,
p. 15.
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Reflexiona sobre as numerosas homenaxes que recibiu o poeta Curros Enríquez en
Galicia e refírese a algunhas actuais como son o feito de que haxa numerosos centros
educativos tanto de primaria como de secundaria que levan o seu nome así como a
existencia de diversos monumentos ao poeta. En canto aos monumentos, sinala en
concreto o de Vigo por ser o primeiro construído en Galicia, en 1911 e inaugurado nun
acto multitudinario dirixido por Niceto Alcalá Zamora e que foi recentemente trasladado
ao seu lugar orixinal na Alameda da cidade tras ser movido durante o franquismo para o
Monte Castro.

_____, “Castelao na Transición”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.018, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 578, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 13 maio 2017.
Reflexiona sobre o comezo da transición española como un feito planeado antes do fin
do franquismo e condena a aceptación da monarquía por parte dos partidos galeguistas.
Alude a Castelao como exemplo de galeguista republicano e critica a apropiación da
figura de Castelao por parte dos partidos políticos e os medios de comunicación,
especialmente ante o feito de levar o seu corpo ao Panteón dos Galegos Ilustres. Nesta
crítica cita o poema “Olla meu irmao honrado” de Celso Emilio Ferreiro e a adaptación
musical do mesmo por parte de Miro Casabella.

_____, “Rectificación”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 15 maio 2017, p. 14.
Leva a cabo unha rectificación pública dun erro cometido nun artigo anterior, no cal lle
atribuíu a Isaac Xubín a autoría dun libro de Francisco Coimbra.

_____, “Na procura do poeta do Bierzo”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”,
30 xuño 2017, p. 28.
Loa a figura de Antonio Fernández Morales, autor de Ensaios poéticos en dialecto
berciano (1861) e salienta a súa importancia no Rexurdimento xunto coa Gaita Gallega
de Pintos e Cantares Gallegos de Rosalía de Castro.

_____, “Outravolta o Bierzo en galego”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 10
xullo 2017, p. 13.
Loa a figura de Ramón González-Alegre polo seu labor editorial, por dar a coñecer a
través da revista Alba a poetas como Bernardino Graña, Alexandre Cribeiro e Xosé María
Díaz Castro e polas súas obras Poesía gallega contemporánea e Antología de la poesía
gallega contemporánea.

_____, “Constitución da UPG”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.027, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 587, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 15 xullo 2017.
Fala sobre a constitución da UPG e sinala a súa publicación Terra e Tempo e a súa
participación no banquete homenaxe a Celso Emilio Ferreiro.
642

_____, “Qué Matanza”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 21 xullo 2017,
p. 24.
Dá conta da apertura da Casa da Matanza de Rosalía de Castro tras a súa reforma e loa o
traballo realizado por parte de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro,
e Pepe Barro.

_____, “Na illa de San Simón”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.022, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 582, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 10 xuño 2017.
Fala sobre a Illa de San Simón como escenario que acolleu grandes acontecementos
históricos, sinalando a referencia a ela nos versos do trobador medieval Meendiño e a
celebración da entrega do Premio Illa Nova da Editorial Xerais, gañado na última edición
por María Canosa e Manuel Lourenzo González. A partir deste premio reflexiona sobre a
necesidade da creación dun premio literario galego apoiado pola Xunta de Galicia, a
semellanza de Cataluña e Euskadi, que recoñeza a gran calidade literaria galega.

_____, “Leal e amigo”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 29 xuño 2017, p. 33.
Loa a figura de Alfonso Zulueta de Haz ante o seu pasamento, cualificándoo como “bo e
xeneroso”, aproveitando os versos de Pondal, e lembrando a súa traxectoria no eido
cultural, a implicación política e a ligazón á Fundación Penzol.

_____, “Crespón negro na Taberna de Elixio”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da
vida”, 18 agosto 2017, p. 23.
Alude a un bar de Vigo, o Elixio, polo que pasaron e contiña referencias de autores como
Celso Emilio Ferreiro, Cunqueiro, Castroviejo e Manuel Antonio.

_____, “Arte, nova, Lalín agora”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 4 setembro
2017, p. 13.
Refírese á Bienal décimo terceira de Lalín que contou coa presenza de Chus Pato.

_____, “A dura maxestade do Silencio: Xohana”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.036,
“No fondo dos espellos”, 4 setembro 2017, p. 4.
Lémbrase de que Xohana Torres acadara o premio de poesía da Asociación da Prensa,
Marqués de Valladares, que en 1956 asistiu a unha conferencia dela no Mercantil de Vigo
sobre a poesía galega, o seu éxito como directora nun programa de radio en Vigo e detense
na súa poesía, teatro e narrativa con Adiós, María.
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_____, “Leal e amigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 29 xuño 2017, p. 40.
Loa a figura de Alfonso Zulueta de Haz ante o seu pasamento, cualificándoo como “bo e
xeneroso”, aproveitando os versos de Pondal, e lembrando a súa traxectoria no eido
cultural, a implicación política e a ligazón á Fundación Penzol.

_____, “Nos Séculos Escuros”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.021, “No fondo dos
espellos”, 3 xuño 2017, p. 4.
Reflexiona sobre os Séculos Escuros como unha época de cambios na economía e sinala
que xa existía conciencia dunha identidade galega, demostrada nos textos de Sarmiento e
María Francisca de Isla, a cal é considerada precursora de Rosalía de Castro.

_____, “Fernando o Católico”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 2 outubro
2017, p. 12.
A raíz da revisión do Diccionario de escritores gallegos (1862), de Manuel Murguía
editada por Compañel, recolle a reivindicación do estudoso Xurxo Martínez, quen “pide
que o concello de Vigo poña nos muros venerables de La Cristina unha placa que nos faga
acordantes de que alí houbo unha fábrica de papel que serviu de soporte á mellor literatura
e ao mellor xornalismo do século XIX galego”. Así mesmo retoma unha teima para que
na antiga cade do Príncipe en Vigo “poidan lerse os nomes e apelidos dos que alí sofriron
prisión política e de alí saíron para seren mortos polas armas franquistas, cando non
executados a garrote”. Reivindica o labor de Teodoro Vesteiro Torres, segudno editor das
Cantigas completas de Martín Códax. Reivindicando que “lle debe dar nome a unha vía
pública importante da súa cidade natal”, Vigo. Remata reflexionando sobre os nomes das
prazas e das vilas das cidades, segundo a decisión dos sucesivos gobernos políticos, en
base á súa ideoloxía.

_____, “San Faustino Miguez”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.041, “Caixa postal”, 21
outubro 2017, p. 4.
Responde á chamada recibida preguntándolle o seu parecer sobre a elevación aos altares
do tío avó de Celso Emilio Ferreiro. Aclara que ao escritor “lle molestaba moito que
pronunciasen Míguez” o seu segundo apelido e lembra que Celso Emilio dicía que “algún
dos preparados farmacolóxicos que Faustino Míguez fabricaba na súa casa conventual de
Getafe ían acompañados dunha folla non técnica na que se contiña unha oración que debía
rezarse para propiciar os bons efectos do específico”.

_____, “O Evanxeo de San Lucas na ilegalidade”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.042,
p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 590, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 28 outubro
2017.
Repasa a historia da versión romaní de G. Borrow do Evanxeo de San Lucas e indica que
achegou un exemplar da súa segunda edición nunha charla sobre o mundo xitano na
Universidade de Vigo.
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_____, “O mundo Rom en ‘panchedeke’ (15) glosas”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º
1.043, “No fondo dos espellos”, 18 novembro 2017, p. 4.
Comenta que “O Barriga verde” foi un guiñol moi famoso a mediados do século pasado
que empregaba a lingua galega e que Manuel María homenaxeou a Barriga Verde.

_____, “El abate joven de los madrigales’. Evocación de Rey Soto”, Faro de Vigo, “El
sábado, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 2 decembro
2017.
Tras nomear datos biográficos de Antonio Rey Soto (Santa Cruz de Arrabaldo-Ourense,
1863-Madrid, 1956), céntrase na novela autobiográfica de Manuel María Puga e Parga
(Picadillo) Mi historia política (1971), da que destaca o prólogo de Antonio Rey Soto,
que considera “eclipsa a prosa, algo grosa en comparanza, de Picadillo”. Salienta de Rey
Soto que “escribiu (tamén en galego) poesía descontaminada de modernismo e ben
limpa”, que foi “prosista crítico e ensaísta de altura”, que “andou no teatro en a súa
inquedanza levouno a estar nos inicios do cine galego” e que tras a morte de Ángela
Santamarina Alduncín en 1956, “entrou nun caos neurasténico”.

Méndez Romeu, José Luis, “Un teatro para Valle-Inclán”, ABC, “Galicia”, “Tribuna
abierta”, 25 abril 2017, p. 63.
Sinala a inexistencia dun recoñecemento oficial da personalidade de Valle-Inclán na súa
Galicia natal, sendo o seu teatro apenas representado na comunidade aínda que moitas
das súas pezas están ambientadas na súa terra. Critica que se apele a que foi un escritor
en lingua castelá para vetalo. Anuncia a tradución de varias obras ao galego e da
representación das mesmas por parte do Centro Dramático Galego.

Montero, Tamara, “Teño un verso cravado”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Cuatro verdades”, 22 febreiro 2017, contracuberta.
Comenta a influencia dun verso de Rosalía de Castro, do seu volume Cantares Gallegos,
concretamente un no que a autora salienta a beleza da súa terra galega. Este verso crávase
no corazón, na memoria e na súa vida. Por último, resalta a importancia da obra de Rosalía
como a poeta de Galicia, a poeta da terra.

Moreno del Castillo, José Enrique, “Centenario de Manuel Núñez González”, La Región,
“Monterrei”, 13 febreiro 2017, p. 12.
Conmemoración do centenario do falecemento do escritor Manuel Núñez González, gran
amigo de Marcelo Macías. Os seus primeiros escritos foron artigos destinados a xornais
nos que colaboraba regularmente, coma Tío Marcos da Portela ou El Galiciano. Como
amante das letras e a poesía, acode ao enterro de Rosalía de Castro cando conta con 20
anos. En 1892 é galardoado co Primeiro Premio no Certame Científico-Literario de
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Pontevedra, polo volume La Poesía Popular Gallega. Foi nomeado Académico
Numerario da Real Academia Galega, incapaz de pronunciar o seu discurso de ingreso
debido ao avanzada que se atopaba a enfermidade que o levaría a morrer o 13 de febreiro
de 1917.

Neira, Nieves, “Totémicos”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, 26
novembro 2017, p. 6.
Refírese á sesión, presentada por Iolanda Castaño, en “Poetas di(n)versos” na Coruña que
tivo a escrita de X. L. Méndez Ferrín como protagonista.

____, “Do verso ao vídeo”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
110, 24 decembro 2017, p. 4.
Recalca a importancia da publicación de dúas antoloxías da nova poética galega e que
son 13. Antoloxía da poesía galega próxima e mais Apiario nas que podemos ver os
novísimos poetas e poetisas galegos.

Nicolás, Ramón “Voz pioneira e polifacética”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 xuño
2017, p. 38.
Salienta a traxectoria literaria de María Victoria Moreno, sinalando as obras Mar adiante
(1973), Leonardo e os fontaneiros (1986), Anagnórise (1988), Guedellas de seda e liño
(1999), Diario da luz e a sombra (2004) e a súa tradución de Manuel de Pedrolo ao
galego.

_____, “Eu tamén navegar”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 setembro 2017, p. 32.
Fala do discurso de ingreso de Xohana Torres na RAG e repasa a traxectoria literaria da
súa poética posta ao servizo do seu país.

_____, “Moitas grazas, Xohana Torres”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En
galego”, 15 setembro 2017, p. 6.
Reflexiona sobre a lectura que tivo que facer en 1988 da obra teatral A outra banda do
Íberr, de Xohana Torres e a seguir céntrase noutras obras dela como Adiós, María, Do
sulco e mais Elexías a Lola.

Nogueira, María Xesús, “A nova académica”, Diario de Pontevedra, “Opinión &
Análisis”/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, 14 xaneiro 2017, p. 29.
Describe a incorporación da escritora Marilar Aleixandre á Real Academia Galega, sendo
un acontecemento de importancia ao visibilizar a presenza das mulleres no eido da
literatura galega. Repasa a traxectoria da autora baixo un punto de vista feminista,
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seguindo a evolución da súa obra, na que fala amplamente da exclusión das mulleres da
historia, ligándoas á marxinación máis absoluta.

Noguerol, Jaime, “Seis entradas vendidas”, La Región, “Ciudad”, “El ángulo inverso”,
21 maio 2017, p. 13.
Cita a escritores ourensáns como Otero Pedrayo, Blanco Amor, Vicente Risco e Xaquín
Lourenzo para referirse ao bar San Xes de Ourense, cuxo dono o abriu ao volver da
emigración de París xusto diante do Teatro Principal, o que lle permitiu o contacto con
numerosos artistas.

Noguerol, José María, “Arde Galicia”, La Opinión, “Opinión”, “Ritos de paso”, 21
outubro 2017, p. 23.
Con motivo dos incendios sufridos en Galicia, Portugal, Asturias e nunha parte de León
os días precedentes, reproduce os seguintes versos de Rosalía de Castro: “Cando a lumiña
aparece/ i o sol nos mares se esconde, / todo é silencio nos campos, / todo na ribeira
dorme” e tamén estes versos, sen precisar a autoría dos mesmos: “¡Que triste!, ¡que hora
tan triste/ aquela en que’o sol se esconde,/ en qu’as estreliñas pálidas/ tímidamente
rolosen”.
Novoneyra, Branca, “María Mariño, a ʻpoeta-pobo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19
maio 2017, p. 37.
Recolle a relación de amizade entre María Mariño e Uxío Novoneyra, indicando que o
dito poeta foi o primeiro en ler os poemas dela. Cita os poemarios de María Mariño
Palabra no tempo e verba que comeza, sinalando a boa acollida que estes tiveron por
parte de escritores como Ferrín, Fole, Luis Trabazo e Francisco Umbral. Sinala a
existencia de alusións á dita poema nas obras Eidos 2 e Do Courel a Compostela de Uxío
Novoneyra así como a dedicación del no intento de publicar a súa obra inédita despois da
súa morte. Finalmente, indica que a autora escribiu un poemario en castelán e unhas
memorias inacabadas e alude ao Día das Letras Galegas que se lle dedicou.

Ofir Aboy, María, “Sempre en Galicia: algo máis ca un lema”, El Correo Gallego,
“Feminino Plural”, “Apóstol 2017”, 25 xullo 2017, p. 49.
Comenta que a festividade do 25 de xullo, Día de Galicia, foi promovida dende as
Irmandades da Fala por Antón Villar Ponte, Vicente Risco e Ramón Cabanillas para
festexar a galeguidade. Sinala a realización de homenaxes a Castelao e a Rosalía de Castro
neste día.

Otero, David, “Daniel de Rianxo (Castelao de Galiza)”, Sermos Galiza, “Opinión”, “As
insuas”, 2 febreiro 2017, p. 4.
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Realiza unha conversa ficticia con Castelao na que se vai referir a varias imaxes del para
reflexionar sobre a actualidade política e social.

_____, “Alexandre Bóveda”, Sermos Galiza, “Opinión”, “As insuas”, 1 xuño 2017, p. 4.
Loa a Alexandre Bóveda no 114 aniversario do seu nacemento aludindo ao seu
compromiso co nacionalismo galego e á súa militancia no Partido Galeguista xunto con
Castelao e Victor Casas.

Otero Pedrayo, Ramón, “Camiño de América...”, La Voz de Galicia, “Especial 135 años
de La Voz de Galicia”, vol. 1, “Opinión”, “1966: Día das Letras Galegas”, 26 marzo 2017,
p. 60.
Fala da emigración dos galegos cara a América, salientando a personalidade de Celso
Emilio Ferreiro, quen inspirou grande parte dos seus versos na figura de Curros Enríquez.
Destaca como Ferreiro compuxo composicións nas que Curros voltaba á vida, nas que
destacaba o lume vital. Remata destacando o valor de Galicia no estranxeiro, sobre todo
nos países onde a emigración galega foi unha onda expansiva que legou a súa cultura ao
outro lado do Atlántico.

_____, “El esperado canto secular”, La Voz de Galicia, “135 años de Opinión”,
“Opinión”, “Hemeroteca”, 11 xuño 2017, p. 16.
Con motivo do centenario do falecemento de Nicomedes Pastor Díaz (Vivero, Lugo, 15
de septiembre de 1811 - Madrid, 22 de marzo de 1863), califícao de “héroe trágico sin
escena ni coro”, resalta que “en el clásico elogio goethiano de Roma se traslada un
palpitar de Horacio: la gracia ignorante adrede del enigma que la cerca” e sintetiza claves
de “La mariposa negra”. Destaca que o seu falecemento supuxo “la muerte de un sentido
poético, de una dedicación nobilísima del vivir. Una teoría y vivencia, de hondas raíces
galaicas”. Finaliza reproducindo a dedicatoria da edición das súas obras completas.

Outeiriño, Maribel, “Don Ramón y La Región”, La Región, “Ourense”, 9 maio 2017, p.
11.
Comenta o labor de redacción no xornal La Región desempeñado por Ramón Otero
Pedrayo e Vicente Risco, notando o diferentes que eran á hora de traballar. En canto ao
paso de Otero Pedrayo polo xornal indica a gran cantidade de artigos que este escribiu e
que xustifica o feito de que Castelao o considerase o máis prolífico de Galicia neste eido,
tal e como Otero Pedrayo escribiu na entrevista “Conversaciones con un fantasma del
siglo XIX”. Ademais, fai un repaso das seccións que o escritor tivo no dito xornal, como
por exemplo a chamada “Del Orense antiguo”.

Outeiro, Mario, “Ses, Rosalía e o aereoporto de Galiza”, El Progreso, “Opinión”,
“Tribuna política”, 27 xaneiro 2017, p. 32.
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Destaca a publicación do último título de Sés, á que relaciona con Rosalía de Castro.
Mostra as semellanzas entre ambas, salientando a súa vocación como poetas e o seu
simbolismo para o pobo galego. Remata coa concesión por parte do Concello de Santiago
de rebautizar o aeroporto, pasando a chamarse ‘Rosalía de Castro, Santiago-Lavacolla.

_____, “Can de palleiro: raza autóctona”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna política”, 4
agosto 2017, p. 23.
Fala sobre o recoñecemento por parte da Xunta de Galicia do can de palleiro como raza
autóctona galega e apoia a súa reflexión cunhas liñas extraídas da obra Unha espía no
reino de Galicia de Manuel Rivas.

_____, “Ánxela e as palabras que saben a pan”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna
política”, 18 agosto 2017, p. 21.
Felicita a Ánxela Rodríguez pola segunda edición, corrixida e aumentada, con prólogo de
Xesús Alonso Montero de Palabras de pan, un poemario que o transportou ás vivencias
da súa infancia e que recoñece o labor das mulleres do rural. Logo resume o contido do
poemario que se estrutura en dous libros.

_____, “María Victoria Moreno”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna política”, 10
novembro 2017, p. 30.
Lémbrase que a primeira vez que leu Anagnórise, de M.ª Victoria Moreno, foi mentres
estaba a preparar unhas oposicións para docente de Secundaria, e despois repasa a súa
obra.

_____, “Galiza, un paso adiante”, El Progreso, “Opinión”, “Tribuna política”, 24
novembro 2017, p. 34.
Céntrase no labor do BNG a prol de Galicia e compara o proxecto político deste partido
cuns versos de Xosé M.ª Díaz Castro “Un paso adiante i outro atrás, Galiza”.

Pastoriza, Francisco R., “Morimos a las siete, cuando te despiertes y pienses en mí...”,
Faro de Vigo, “Estela”, n. º 777, “Memoria”, 16 abril 2017, p. 6.
Fai eco da conmemoración do oitenta aniversario do falecemento de José Gómez de la
Cueva, autor escondido baixo o pseudónimo Johan Carballeira. Comeza cos seus últimos
versos escritos no dorso dunha fotografía da súa moza momentos antes de que fose
fusilado polas tropas franquistas. Ofrece un breve resumo da súa vida e obra, sinalando a
súa relación de amizade con Castelao, Paz Andrade, Alexandre Bóveda e Álvaro Gil e
citando as obras Cartafol de poesía Desfile de figuras y cosas de Galicia, consistentes
ambas en recompilacións da súa obra publicadas postumamente.
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_____, “Castelao vuelve a Madrid”, Faro de Vigo, “estela”, n.º 786, “Arte y sociedad”, 5
novembro 2017, p. 15/ La Opinión, “El Domingo”, n.º 857, 12 novembro 2017, p. 13.
Recolle que a exposición “Castelao grafista. Pinturas, dibujos, estampas” estará na Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid até o 26 de novembro de 2017.

Pato, Cristina, “Responder con afouteza”, El Correo Gallego, “Opinión”, “enlazARTE”,
6 marzo 2017, p. 2.
Comenta a recente celebración do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro,
autora que segue inspirando aos lectores novos e adultos a día de hoxe. Tamén destaca a
próxima conmemoración do Día Internacional da Muller e por iso salienta a personalidade
da autora padronesa, a cal tivo que loitar contra todo e contra todos para ser acollida con
certo apego na comunidade e moito máis no panorama literario español. Salienta o
volume Elisa e Marcela. Alén dos homes de Narciso de Gabriel que relata a historia de
dúas mulleres que celebraron o seu matrimonio hai máis de cen anos e todos os problemas
e penurias que sufriron cando se coñeceron os feitos.

_____, “Industria e cultura”, El Correo Gallego, “Opinión”, “enlazARTE”, 26 xuño 2017,
p. 2.
Cita a “Alba de Groria” de Castelao e refírese ás xornadas “A industria cultural galega no
horizonte 2025” organizadas polo Consello da Cultura e na cales participaron Víctor
Freixanes, Inma López Silva, Domingo Docampo, Berta García Orosa e María Yañez.

Paz, Moncho, “Palabra de Ramón Chao”, El Correo Gallego, “ecg dominical”,
“domingo”, 18 xuño 2017, p. 2.
Rememora un encontro de Ramón Chao con varios amigos na tarde do 15 de abril de
2011 na Praza do Castelo de Vilalba, data na que se produciu “o agardado reencontro de
Ramón Chao con Vilalba, tras cáseque tres décadas de distanciamento mutuo”. Explica
que a súa primeira novela, O lago de Como (1983), foi “a causa principal dos
malentendidos que xurdiron en Vilalba”, o que ocasionou que “o autor decidise pasar ao
anonimato e regresara á súa vila de cando en vez, pero de incógnito”. Reproduce as
palabras do protagonista: “a pesar da distancia, eu nunca me fun”, como constatación de
que “a capital chairega aparece unha e outra vez na súa obra literaria”. Apunta que Ignacio
Ramonet visitou por vez primeira Vilalba en novembro de 2011 para impartir a
conferencia “A explosión do xornalismo”, intitulada como o seu libro homónimo. Remata
referindo que o seu fillo Manu Chao acudiu a Vilalba no mes de maio de 2012,
aproveitando a súa participación no Festival Reperkusión, en Benposta (Ourense).

Pazos, Lino J., “Joaquín Pintos y Castelao”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 2 novembro 2017, p. 9.
Fala da relación de Castelao co fotógrafo pontevedrés Joaquín Pintos que comezou cando
Castelao morou na cidade de Pontevedra.
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_____, “A ‘Opinión Gallega’ de Bos Aires”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, “As pegadas de Castelao”, 6 decembro 2017, p. 8.
Comenta que dentro dos diferentes artigos publicados en Opinión gallega, de Bos Aires,
destacan “Nosotros los pontevedreses” ou outro no que se comenta que á inauguración da
“Casa Quinta” estaban convidados Castelao, Antonio Alonso Pintos e mais Elpidio
Villaverde.

_____, “Castelao e o Centro Pontevedrés de Bos Aires (1945)”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “As pegadas de Castelao”, 9 decembro 2017, p. 11.
Dá conta da inauguración do Centro Pontevedrés e Ourensán de Bos Aires en 1945, en
cuxo acto participaron Castelao e Elpidio Villaverde, e alude á importancia que se lle deu
no xornal Opinión Gallega, no cal Castelao publicou un anaco d’Os dous de sempre.

Pena, Xosé Ramón, “Aeroporto Henrique Peinador”, Faro de Vigo, “Opinión”, “De
bolina”, 28 xaneiro 2017, pp. 30-31.
Comenta o cambio de nome do aeroporto de Santiago, polo de ‘Rosalía de Castro,
Santiago de Compostela-Lavacolla’. É unha iniciativa do Ministerio de Fomento xunto
coa proposta do grupo Compostela Aberta. Propón que o aeroporto de Vigo pase a
denominarse ‘Aeroporto Henrique Peinador, Vigo’, debido á importancia da súa figura
para a cidade. Destaca ao autor coma membro da Real Academia Galega, socio protector
do Seminario de Estudos Galegos e vítima da inxustiza ao sérenlle expropiados parte dos
seus terreos para construír o aeroporto da cidade.

_____, “En defensa de Eduardo Pondal”, Faro de Vigo, “Opinión”, “De bolina”, 4 marzo
2017, pp. 26-27.
Destaca a personalidade de Eduardo Pondal por estar preto a data do centenario do seu
pasamento. Salienta tamén que xunto a escritores coma Curros, Cabanillas, Castelao,
Celso Emilio ou Cunqueiro figura entre os autores predilectos dos seus alumnos. Tamén
resalta as queixas de varios sectores ante a suposta incomprensión dos seus versos máis
famosos, inclusive chegan a cualificalo de racista, machista, misóxino ou un demente.
Remata descartando todas estas infamias, asegurando que non se trata dun enfermo
mental, nin dun machista, nin dunha persoa que non se preocupa por ninguén máis que
pola súa riqueza e o seu benestar.

Penas, Ánxeles, “Exposición de homenaxe a Rosalía de Castro”, Diario de Arousa/
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 12 marzo 2017, p. 24.
Comenta a pasada celebración do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro.
Destaca a publicación dunhas fotografías que Xurxo Lobato fixo en 2016 para ilustrar o
volume Airiños, aires en colaboración coa Casa de Rosalía no Kiosko Alfonso na Coruña.
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Nestas impresións, obsérvanse os versos da escritora e recollen os lugares máis
representativos na súa vida coma o Hospital Real de Santiago de Compostela, o claustro
de Conxo, a igrexa dos Ánxeles de Brión, o campanario de Bastabales, a casa de Ortoño,
a casa da Matanza, o frontón do Centro Galego de La Habana, a carballeira de San
Lourenzo de Santiago, a calella do Gato, a rúa da Ballesta en Madrid, a igrexa de San
Ildefonso e o Panteón de Galegos Ilustres.

_____, “O legado de Tomás Barros”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 5 novembro 2017, p. 26.
Céntrase na figura de Tomás Barros como poeta, dramaturgo, ensaísta ou profesor e na
súa amizade co Luz Pozo Garza, Luís Seoane ou Rafael Dieste.

_____, “Maribel Longueira retrata o papagaio”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El
Ideal Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 3 decembro 2017, p. 26.
Indica que a coruñesa Maribel Longueira presenta unha importante traxectoria como
fotógrafa e sublíñase que tamén confecciona poemas visuais e preciosos libros como
Unha viaxe á procura do solpor.

_____, “Antonio Murado, en la galería Vilaseco”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El
Ideal Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 24 decembro 2017, p. 26.
Fala dunha obra inspirada na viaxe do capitán Acab, recentemente presentada, e mais
Alén (2013) de Antonio Murado.

Penedo, José Luis, “Círculo poético ourensano”, La Región, “Opinión”, 21 maio 2017,
p. 28.
Cualifica Ourense como terra de bos poetas e cita a obra de Xesús Alonso Montero Os
cen mellores poemas da Lingua Galega, a cal inclúe poemas de autores ourensáns como
Valentín Lamas Carvajal, Curros Enríquez, Otero Pedrayo, Blanco Amor, Celso Emilio
Ferreiro, Pura Vázquez, Antonio Tovar e Méndez Ferrín.

Pérez Lourido, Manuel, “A Festa dos Libros”, Diario de Pontevedra, “Opinión
&Análisis”, 27 xuño 2017, p. 26.
Sinala a importancia da “I Festa dos Libros de Pontevedra” e indica a participación de
librarías como a Libraría Paz e escritores como Alexander Vórtice, Frran Alonso, Tamara
Andrés, Manuel Lourenzo e Mario Iglesias.

Picallo, Josemaría, “Sabino Torres”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, 23
xullo 2017, p. 32.
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Lembra e loa a traxectoria de Sabino Torres.

Picallo, Martiño, “Xohán Xesús e Díaz Baliño”, Diario de Pontevedra, “Diario de
Caldas”, n.º 567, “Vivir en Caldas”, 20 setembro 2017, p. 3.
Céntrase na descuberta dun manuscrito no que a poetisa Herminia Fariña e mais Xohán
Xesús González lle dedican cadanseu texto a Camilo Díaz Baliño nun debuxo druídico
realizado polo propio Díaz Baliño.

Pinto Antón, Juan Antonio, “Letras galegas como pretexto”, Diario de Pontevedra,
“Opinión &Análisis”, p. 17/ El Progreso, “Opinión”, p. 21, 18 maio 2017.
Sinala varias obras de autoras e autores galegos como Agustín Fernández Paz, Riveiro
Coello, Manuel Esteban, Xurxo Souto, Manuel Rivas, Xabier Quiroga, María Reimóndez,
Héctor Cajaraville e Carlos Casares como pretexto para falar da importancia da lectura.

Piñeiro, Antonio, “Unha semana só”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 5 xaneiro
2017, p. 26.
Comenta a relación de amizade existente entre o xornalista e o seu amigo Manolo
Quiroga, un galego exiliado en Caracas que lle envía o poema "Os mozos" de Curros
Enríquez. Partindo desta base, reprodúcese en forma de prosa o poema ao completo.

_____, “As tres lareiras”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 25 febreiro 2017, p. 49.
A Fundación Rosalía de Castro vén de organizar un acto de conmemoración debido ao
cumprimento do 180 aniversario do nacemento da poeta galega. Neste acto, os padroneses
puideron degustar un ‘caldo de gloria’ ao máis puro estilo dos versos da autora nos que
imprimiu a receita. Destaca tamén a celebración do Itinerario do Rexurdimento, co
obxectivo de celebrar a vida dos autores que o iniciaron: Rosalía, Curros e Pondal.

_____, “Cando os animais falaban”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 29 abril 2017,
p. 31.
Transcribe uns versos do poeta Celso Emilio Ferreiro nos que os protagonistas son os
animais que poden falar. Destaca os tempos literarios nos que os animais se manifestaban
coma os seres humanos porque non existían as dualidades propietarias sobre a terra, senón
que o mundo era libre mentres que agora todos os veciños pelexan por cada centímetro
de terra.

_____, “O libro dos amigos”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 4 maio 2017, p. 32.
Refírese á obra Os libros dos amigos (1953) de Otero Pedrayo na cal dá conta das
lembranzas das amizades coas que xa non ten contacto directo para criticar a intervención
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do director do Instituto Cervantes de Lisboa, Javier Rioyo, no Centro Cultural Marcos
Valcárcel de Ourense.

_____, “Os clásicos e a razón”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 16 setembro 2017,
p. 30.
Refírese aos pensamentos de Manuel Curros Enríquez cara ao pobo portugués e subliña
que propugnaba a eliminación da raia que dividía galegos e portugueses.

Piñeiro, Xosé M., “En pé”, Atlántico Diario, p. 37/ La Región, p. 68, “Sociedad”, “O son
do piñeiro”, 3 xuño 2017.
Fala da súa interpretación musical dos poemas “En pé” e “Para Vigo vou” de Cabanillas,
sinalando a dedicatoria que Cabanillas lle fixo Da terra asoballada a Luís Porteiro.

Pousa, Luís, “Galicias”, La Voz de Galicia, “Especial 135 años de La Voz de Galicia”,
vol. 2, “Cultura”, “2014”, “Farrapos de gaita”, 26 marzo 2017, p. 174.
Describe Galicia coma un sentimento pasional que todos levamos dentro e que os autores
máis representativos espallan e enxalzan polo mundo, profesando esas Galicias que levan
dentro até na emigración. Todos posúen Galicias no seu interior e destaca a Luis Seoane,
a Rafael Dieste, Cunqueiro, Castelao, Valle-Inclán, Wenceslao, Rosalía de Castro, Cela,
Camba, Pardo Bazán coma portadores da nosa esencia e cultura. Remata festexando a
alegría de poder celebrar un día propio para a noso pobo como é o 25 de xullo.

Prada, Amancio, “Resonancias de Rosalía”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 43/ La
Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 24 febreiro 2017, p. 31.
Destaca a nota dedicatoria a Bibiano Morón. Comenta a fascinación que o autor sente por
Rosalía de Castro, até o punto de cantar os seus versos en festivais, entre os cales se atopa
Pra A Habana que lle serviu para gañar o Premio da Galleta de Ouro. Tamén inclúe
poemas da escritora nos seus discos coma en Vida e Morte (1974), que conta con ‘Como
chove miudiño’ e ‘Un repoludo gaiteito’; o seu segundo disco leva o nome de Rosas a
Rosalía (1997) e en 2005 ve a luz Rosalía sempre.

Queipo, Xavier, “Ensarillado”, Sermos Galiza, “Opinión”, “Prosa de observatorio”, 31
agosto 2017, p. 5.
Alude ao Cantigeuro popular de Marcial Valladares comentado por Carballo Calero para
referirse a este segundo como autor da Historia da literatura galega contemporánea
(1975), obra loada por Casares no artigo “A ledicia de ler”, e reivindicar que se lle dedique
o Día das Letras Galegas deixando a un lado a cuestión ortográfica. Cita tamén a
Cunqueiro, Fole e Rosalía de Castro como autores do seu gusto.
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Quintela, José Luis, “Soledad”, La Opinión,
positivo”, 25 febreiro 2017, p. 25.

“Opinión”, “Shikamoo, construir en

Refírese á conmemoración do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro,
auténtico símbolo do pobo galego antes e hoxe. Ademais, destaca como figura clave do
Rexurdimento xunto a Curros e Pondal, os cales contribuíron a situar a literatura galega
no canon español e internacional.

Ramos, Fernando, “Ferro Couselo, o impagable traballo dun home sabio”, La Región,
“Ourense”, “Historias de un sentimental”, 12 maio 2017, p. 12.
Dá conta da súa relación de amizade con Xesús Ferro Couselo, membro da Asociación
Cultural Auriense e director do Museo Arqueolóxico de Ourense e loa o seu labor de
investigación recollido na obra A vida e fala dos devanceiros.

_____, “Cuando Don Ramón se hizo pasar por médico”, La Región, “Ciudad”, “Historias
de un sentimental”, 19 maio 2017, p. 14.
Recolle unha anécdota de Ramón Otero Pedrayo contada por Domingo García Sabell.

_____, “A queixa de Eduardo Blanco Amor a Ourense”, La Región, “Ciudadanos”,
“Historias de un sentimental”, 14 xuño 2017, p. 17.
Lembra a Eduardo Blanco Amor e critica o pouco recoñecemento que se lle outorgou ao
dito escritor por parte da cidade de Ourense cando faleceu. Sinala que o tratou
persoalmente, que conserva un exemplar asinado de Xente ao lonxe. Comenta unha
anécdota do escritor sobre a guía de Otero Pedrayo.

_____, “Aquelas tardes que pasei con don Ramón Otero Pedrayo”, La Región, “Ciudad”,
“Historias de un sentimental”, 15 setembro 2017, p. 12.
Detalla algunhas das súa vivencias con Ramón Otero Pedrayo como que lle comentou
que quería facer unha gran novela épica sobre Pedro Madruga, que comentaba a
decadencia do campo galego ou que falaba moito das festas de Ourense.

_____, “Lembranzas lonxanas de Vicente Risco e o referente de ‘O Volter”, La Región,
“Ciudad”, “Historias de un sentimental”, 17 novembro 2017, p. 12.
Repasa o Ourense no que viviu Vicente Risco centrándose no que falaron del os seus
amigos Ramón Otero Pedrayo, Pepe Conde Corbal e mais Vicente Fontela Peña, o Tucho,
destacando a importancia que tivo a taberna ourensá O Volter.

Raña, Román, “A despedida dun cosmos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 638, 21
setembro 2017, cuberta.
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Realiza un repaso bibliográfico da obra de Xohana Torres dende o seu primeiro poemario
Do sulco (1959), pasando pola súa faceta narrativa con Adiós, María (1971) ou Estacións
ao mar (1980), e rematando con Tempo de ría (1992).

Regueira, Mario, “As palabras de Xohana Torres”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
630, “Literatura”, 8 xuño 2017, p. VII.
Comenta a tentativa frustrada por parte de Gonzalo Rodríguez Mourullo de que a editorial
Galaxia lle publicara os seus textos ambientados en cidades, temática á que a editorial se
resistiu até que Xohana Torres gañou coa novela Adios, María o Premio Galicia do Centro
Galego de Bos Aires. Aborda a dita obra e dedícalle un apartado a comentar a polémica
que se xerou arredor da entrega do premio xa que Xosé María Álvarez Blázquez pensou
que se trataba dunha obra de Casares, por parecerse no estilo a Cambio en tres, e ao enfado
de Blanco Amor por non quedar finalista coa súa obra Xente ao lonxe, que o levou a dicir
que Xohana Torres gañara por influencia de Carvalho Calero.

Reigosa, Carlos G., “O Ulises galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Vagalume”, 24
febreiro 2017, p. 39.
Destaca a investigación do historiador da literatura Rafael Benítez Claros, quen salientaba
a existencia dun Ulises galego baseándose na expansiva emigración emprendida polos
galegos nos séculos XIX e XX. Moitas destas historias sobre os emigrantes galegos foron
recollidas por escritores coma Luís Seoane e Rafael Dieste.

_____, “O compromiso de Freixanes”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 abril 2017, p. 37.
Comenta a elección de Víctor Fernández Freixanes como novo presidente da Real
Academia Galega, a cal ocorre no momento máis oportuno. Destaca a súa ampla e variada
traxectoria profesional sendo director de editoriais da importancia de Xerais, Alianza
Editorial e Galaxia. Tamén resalta a súa labor no campo da ensinanza, da escritura, no
xornalismo, etc. Sinala o seu compromiso co pobo galego pero sobre todo coa súa
identidade e fidelidade ás orixes.

_____, “Rulfo e Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Vagalume”, 5 maio 2017, p.
37.
Comeza referindo que sempre percibiu unha relación entre os mundos literarios de ambos
os escritores, idea que reafirmou ao fío dunhas declaracións de Juan Rulfo nas que
afirmaba que na súa literatura buscaba “o sincretismo entre o español e o indíxena”, xa
que “o mestizo non é senón o sincretismo que nos deixou España, a medias entre o
cristianismo e a outra relixión, e a medias tamén na cultura”. Considera que na literatura
cunqueiriana tamén existe “unha combinación inocultable, feita dunha mestura de lendas
alleas (persas, grecolatinas, bretonas, xermánicas), pero sobre todo de tradicións galegas
(ou galeguizadas) moi presentes no nosos pasado (celtas derrotados, priscilianistas
desterrados, arrianos escorrentados, condes rebeldes ou tolos, etcétera)”, que conforman
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unha “mestizaxe sen freo”. Matiza que as literaturas de ambos os autores son distintas na
forma mais que “teñen unha orixe común e comparten a ollada, pero o mundo de Rulfo é
moto máis triste e desesperado, mentres que o de Cunqueiro acolle o humor e a fantasía,
que liberan e divirten”. Explica que a diferenza entre ambos modos de narrar débese a
que Rulfo “narra unha traxedia sen esperanza nun remedio neste mundo, mentres que o
galego pon expectativas de redención na fantasía e na ensoñación utópica”. Remata
comentando que ambos os autores abordan o mundo de vivos e mortos mais que o
mexicano semella narrar “coa cara de pau de Buster Keaton” e Cunqueiro “coa tenra de
Chaplin” de aí que teñen un resultado distinto se ben posúen o mesmo substrato: “unha
realidade só transitable polo vieiro dun sincretismo literariamente redentor”.

_____, “De Valle-Inclán a Rulfo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 xuño 2017, p. 37.
Relaciona a Cunqueiro e Juan Rulfo pola temática das súas obras, sinalando que
Cunqueiro presenta trazos do realismo máxico.

_____, “Rafael Alberti e Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 agosto 2017, p. 35.
Comenta a primeira visita do poeta Rafael Alberti a Galicia en 1927, que debido ás
amizades que creou desembocaría na súa posterior colaboración coa revista coruñesa
Alfar e na relación amorosa con Maruja Mallo. Salienta a reflexión do dito poeta sobre a
poesía de Rosalía de Castro, na cal observa un ton semellante ao dos cancioneiros
medievais galego-portugueses.

_____, “Camba e Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 outubro 2017, p. 37.
Reflexiona sobre a gran calidade literaria dos autores Julio Camba e Álvaro Cunqueiro,
sinalando analoxías do primeiro co escritor francés Paul Morand e do segundo coa
xeración do boom latinoamericano. Salienta que literariamente non teñen aspectos
concomitantes, xa que ambos os autores se caracterizan pola “singularidade sen igual,
isto é, sen par”, no caso de cambar como “reinventor de espazos reais” e no de Cunqueiro
como “soñador de mundos enteiros, clásicos ou modernos, tanto dá”. Remata apuntando
como único trazo común a orixinalidade, se ben matiza que en Cunqueiro “é máxica e
sobrevoa recreando o universo enteiro” e en Camba “é xornalística” e ilustra “a outra cara
do que é real e que, non obstante, el refai e desvela con primor”.

_____, “Entre distopías e ucronías”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 636,
“Literatura”, 7 setembro 2017, p. VI.
Comeza reflexionando sobre distopías e ucronías, nomeadamente no cinema, e a seguir
enumera obras da literatura galega con distopías e ucronías como A sombra cazadora,
Bailarina, Big bang, O centro do labirinto, Valdemor, Obediencia ou Hiógrifo

_____, “Palabras de cinza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 638, “Literatura
insólita”, 21 setembro 2017, p. VII.
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Repasa diferentes momentos nos que se destruíron libros na historia da humanidade e
lémbrase do incendio que destruíu en 1927 a Biblioteca Municipal de Ourense, suceso
que se recolle n’O porco de pé, e mais que n’Os libros arden mal, de M. Rivas, que ten
como eixo a queima de libros.

_____, “Alén dos anos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 643, “Literatura insólita”,
26 outubro 2017, p. VIII.
Lembra diferentes autores lonxevos da literatura universal e con respecto á literatura en
lingua galega refírese a Eduardo Pondal, Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo e mais
F. Fernández del Riego.

Requeixo, Armando, “Rosalía voa alto”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 613,
“Literatura/ Sociedade”, 9 febreiro 2017, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 566, “Letras”,
11 febreiro 2017, p. 9.
Comenta a nova do bautismo do Aeroporto de Lavacolla que pasará a chamarse Aeroporto
Rosalía de Castro. Destaca a importancia da escolla do nome dunha autora literaria para
un espazo público e internacionalmente coñecido, pois favorece a visibilización da
relevancia do capital simbólico literario na sociedade.

_____, “Palabras para o Alén”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 615, “Ciencias
Sociais/ Literatura”, 23 febreiro 2017, p. VII.
Comenta a tradición ancestral da decoración dos monumentos fúnebres, a cal se remonta
ao Antigo Exipto. Destaca os epitafios de escritores coma Huidobro, John Keats, Sylvia
Plath, Séneca, Charles Bukowski ou Emily Dickinson. Salienta tamén os epitafios onde
os autores se decidiron poñer un ton irónico sobre a súa condición de mortais coma
Molière, Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Marqués de Sade, Pietro de Aretino, Dorothy
Parker, F. S. Fitzgerald ou Giacomo Leopardi. Por último, resalta os epitafios de
Cunqueiro e Manuel Leiras.

_____, “Lingua zombi”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 619, “Lingüística/
Sociedade”, 23 marzo 2017, p. VII.
Describe as particulares das linguas a partir da publicación do volume do profesor Nicola
Gardini, quen fala do latín coma a lingua do mundo, a quimera de erixir unha lingua como
elemento supranacional e interrexional. Destaca aquí a monografía de Teresa Moure,
Outro idioma é posible. Na procura dunha lingua para a Humanidade (2004).

_____, “A poesía torrencial de José Estévez”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 988, 18
xuño 2017, p. 30.
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Comeza indicando que os dous tomos de Poesía reunida. Poesía completa (autoedición,
2017), de José Estévez López, acollen “máis de corenta anos” de escrita poética,
reproducíndose poemarios publicados de forma independente con anterioridade e outros
inéditos, “que agardaban no fardelo do autor”. Destaca que os propios títulos dos
poemarios reflicten “a gran variedade de asuntos tratados por Estévez” así como a
“multiplicidade de estéticas ensaiadas”. Nomea as temáticas máis recorrentes, os
numerosos autores textuais de distintos ámbitos lingüísticos que conforman unha
“auténtica fervenza de citas e homenaxes” e “a omnipresenza do musical”, así como a
variedade compositiva e formal dos poemarios recompilados. Remata resaltando que “o
poema se volve crónica dos días vividos, notario dunha realidade que só sabe dicirse
literariamente” e agarda que, pese ao subtítulo Poesía completa, “futuras publicacións
acaben deixando no ar”.
_____, “Novoneyra en xaponés”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ El Ideal
Gallego, “La Galería”, n.º 995, “letras Atlánticas”, 16 agosto 2017, p. 30.
_____, “Entre distopías e ucronías”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 636,
“Literatura”, 7 setembro 2017, p. VI.
_____, “Palabras de cinza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 638, “Literatura
insólita”, 21 setembro 2017, p. VII.
_____, “Alén dos anos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 643, “Literatura insólita”,
26 outubro 2017, p. VIII.
_____, “Trampas literarias”, Faro de Vigo, “Literatura insólita, Faro da Cultura, nº 646,
16 novembro 2017, p. VII.
Fai unha recompilación de casos de plaxio entre novelas, salientando o caso de Álvaro
Cunqueiro d’A Romaría de Xelmírez no seu San Gonzalo (1945) e Flores del año mil e
pico de ave (1968), de Ramón Otero Pedrayo.
_____, “Follas amarelas e bólas de neve”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 648,
“Literatura insólita”, 30 novembro 2017, p. VII.
Atende a autores galegos que se caracterizaron por practicar costumes extravagantes
durante o proceso de escrita, caso de Eduardo Pondal, “quen acostumaba escribir os seus
barís poemas de pé”; Agustín Fernández Paz, “quen adoitaba escribir en cadernos de
follas amarelas”; Luís Valle, quen escribe “con algunha pluma ou bolígrafo que teña para
el un significado especial”; Miguel Sande, quen “escribe nas marxes dos libros doutros
autores se estes lle gustaron”; e Xosé María Álvarez Cáccamo, quen “emprega decote
bolígrafos de tinta cor violeta e cadernos de papel cuadriculado que vai numerando”.
Ademais cualifica como “xenuínas pola atmósfera que dispoñen ao seu redor á hora da
escrita” a Ánxela Gracián, “que chama polo can Argos ao seu carón, come mazás a moreas
e toma moito café”; a Berta Dávila, quen “pendura os textos das paredes da casa para
poder manipulalos fisicamente e retocalos a vontade”; a Iolanda Zúñiga, a quen delata “a
súa onicofaxia creativa”; e a Xina Vega, quen “fai unha bóla de neve por cada libro que
comeza e, cando está atoada na redacción, abanea esta, contempla o caer das folerpas e
deixa que a maxia da inspiración volte a ela tan cunqueirianamente”.
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_____, “Letras para lembrar”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 1.016/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.016, “letras Atlánticas”, 31
decembro 2017, p. 30.

Balance anual no que salienta as principais achegas literarias do ano en cada un dos
xéneros. Así en prosa destaca Blues para Moraima, de Miguel Anxo Fernández; A raíña
das velutinas, de Lionel Rexes; A virxe das areas, de Antonio Manuel Fraga; O xardineiro
dos ingleses, de Marcos Calveiro; A sombra dos bonsáis, de Antón Riveiro Coello; Um
elefante no armário, de Teresa Moure; A arte de trobar, de Santiago Lopo; e Sapos e
sereas, de Ana Cabaleiro. Na poesía: O filósofo coxo, de Eduard Velasco; O outono nos
espellos, de Xulio V. Valcárcel; O gran rexeitamento/Flores para Albert Ayler, de Daniel
Salgado; Nomes de fume, de Miriam Ferradás; A cadencia da fractura, de Isaac Xubín;
Para que eu beba, de Luís Valle; Viaxes no tempo e nos mundos, de Tamara Andrés;
Lumes todos, de Ismael Ramos; e Entullo, de Lorena Conde. No ensaio: Cantos de
independencia e liberdade (1837-1863), de María Xesús Lama; Manuel Antonio. Unha
vida en rebeldía, de Xosé Luís Axeitos; Humildar, de Suso de Toro; Non des a
esquecemento, de Luís Bará; e Identidade e afectos patrios, de Ramón Villares. E en
teatro Suite Artabria, de Manuel Lourenzo.

Rey, Lidia, “Ourense no mapa da RAG”, La Región, “Ourense”, 16 abril 2017, p. 6.
Destaca o nomeamento de Víctor Fernández Freixanes como presidente da Real
Academia Galega ao mesmo tempo que sinala a case inexistente presencia de escritores
ourensáns na entidade, sendo Chus Pato a única. Ademais, recolle a opinión sobre este
feito de Alfredo Conde, que defende que a elección dos membros atende á súa traxectoria
literaria e Miguel Anxo Fernández, o que observa unha situación semelllante no mundo
audiovisual. Finalmente, resalta a afirmación de Chus Pato de que ademais de faltar
ourensáns é necesaria a incorporación de máis mulleres.

_____, “Ourense non entende á RAG”, La Región, “Ourense”, 21 abril 2017, p. 10.
Critica a escasa presenza de escritores e escritoras ourensáns na Real Academia Galega,
sendo Chus Pato a única que ostenta ese cargo. Recolle opinións de diferentes intelectuais
sobre o tema, entre os que destaca Luís Martínez-Risco, presidente da Fundación Vicente
Risco, quen cre que a escolla non depende do seu lugar de procedencia e que se deben
atender asuntos máis urxentes coma o financiamento da propia entidade ou a crise
suscitada dende a dimisión de Xosé Luís Méndez Ferrín. Por outra banda, o alcalde Jesús
Vázquez, sinala que unha cidade tan importante coma Ourese debe posuír máis
representatividade sendo berce da Xeración Nós e vendo nacer a autores coma Valente e
Blanco Amor.

Ribot, Joan, “Encuentros en zapatillas”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Flash”, 8 abril
2017, p. 4.
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Describe a conferencia impartida polo escritor Domingo Villar no acto de imposición de
bolsas do Colexio M. La Estila. Comenta as ideas máis interesantes da conferencia, como
que para el a literatura está relacionada co que temos dentro cada un de nós, o elemento
que lle da credibilidade a unha historia. Tamén salienta a importancia dos silencios, dos
espazos en branco que non se aclaran para entreter a imaxinación do lector. Remata
falando dos rexeitamentos que moitos dos mellores escritores sufriron ao longo das súas
vidas.

Rivas, Chito, “Xesús Alonso Montero, un erudito literario e cultural”, La Región,
“Provincia”, “Testemuñas da memoria”, 17 marzo 2017, p. 26.
Homenaxe a Xesús Alonso Montero con motivo da súa retirada da presidencia da Real
Academia Galega. Destaca como ensaísta, sociolingüista, poeta, conferenciante,
catedrático de Literatura galega, filólogo, crítico literario, profesor, militante do Partido
Comunista, membro do Consello de Cultura Galega e da Real Academia Galega. Critica
duramente a situación do mundo actual, dominado pola cobiza e a voracidade do
capitalismo.

_____, “Víctor Campio, o poeta que nunca fixo ruído”, La Región, “Provincia”,
“Testemuñas da memoria”, 8 decembro 2017, p. 24.
Enxalza a figura de Víctor Campio, poeta ourensán que estivo en contacto directo con
grandes persoeiros das letras e cultura galegas como Celso Emilio Ferreiro, Xesús Alonso
Montero, Antón Tovar e Pura Vázquez. Ofrece un resumo da súa traxectoria e recolle
opinións e comentarios do poeta, o que entende a poesía unicamente como comprometida.

Rivas, Ciprián, “O testamento pictórico de Lamazares”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º
1.048, 23 decembro 2017, p. 2.
Comenta que o Museo Centro Gaiás-Cidade da Cultura de Santiago de Compostela acolle
a exposición “Flor Novoneyra” e subliña que non é a primeira vez que unha exposición
de Lamazares colle poesía e pintura como tamén o foi “Gracias do lugar” en 1996.

Rivera Cela, Francisco, “As cousas da nosa cultura”, El Progreso, “Xente de aquí”, “O
blog de Paco Rivera”, 10 decembro 2017, p. 15.
Comenta o ingreso na RAG da escritora e profesora Marina Mayoral, achegando datos
puntuais sobre a súa traxectoria profesional como a participación como xurado no Premio
de Narrativa Cidade de Lugo ou na presentación da biografía de Rosalía de Castro editada
pola Fundación Castro.

Riveiro Coello, Antón, “Amores que matan”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “O espolón”,
21 abril 2017, p. 17.
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Comenta a sorpresa do periodista Antón Riveiro Coello ao coñecer que nunha enquisa
dixital que fixo este xornal, destacaba como personalidade literaria á que lle dedicar o Día
das Letras Galegas. Percorre un camiño no que amosa que o fracaso educa máis que o
cumprimento dos obxectivos poñendo como exemplo a pais que recorren a trampas para
que os seus fillos poidan lograr premios ou entrar nalgunha institución educativa. Remata
sinalando o descoñecemento dos amigos que piden a homenaxe do día máis literario do
ano para a súa persoa, esquecendo que para iso debe levar morto dez anos.

Rivera de la Cruz, Marta, “En Muxía”, El Progreso, “Opinión”, “Billete de vuelta”, 10
decembro 2017, p. 32.
Lembra uns versos de Rosalía de Castro na narración da súa visita á Virxe da Barca de
Muxía.

Rodríguez, Javier H., “Unha pequena viaxe pola historia do himno galego”, “Especial
Día de Galicia”, Faro de Vigo / La Opinión, 25 xullo 2017, p. 15 / p. XV.
Sinala o himno galego, froito do poema de Pondal e da música de Pascual Veiga, como
símbolo da identidade galega. Ademais, comenta a creación do himno das Irmandades da
Fala por parte de Manuel Lugrís e as críticas que este grupo recibiu por parte do poeta
Manuel Antonio.

Rodríguez Miranda, Antonio, “Unha nova galeguidade”, Atlántico Diario/ La Región,
“Especial 50 Aniversario La Región Internacional”, “Tribuna”, 23 abril 2017, p. 156.
Destaca o cincuenta aniversario da creación do xornal ‘La Región Internacional’. Por este
motivo, comenta a evolución de do pobo galego a través dos anos, así como o propio
xornal tamén mudou. Salienta o tema da emigración, a presenza da dor e a melancolía nas
persoas que tiveron que marchar dunha Galicia triste e gris e volven para contemplar un
país moderno, alegre e competitivo. Remata salientando a importancia deste xornal para
a construción dunha nova galeguidade, elevando a Galicia a categoría universal, xa nunca
máis periférica.

Román, Alberto, “Poetas que forman parte de la historia ourensana”, La Región,
“Verano”, “Ourense de 5 en 5”, 31 agosto 2017, p. 33.
Comenta de xeito breve a vida e traxectoria literaria de cinco poetas de Ourense: Curros
Enríquez, Filomena Dato, Celso Emilio Ferreiro, Ramón Otero Pedrayo e José Ángel
Valente.
Román Alonso, Fernando, “Centenário de ʻLa Centúria”, La Región, “Ourense”, “A
Tribuna”, 4 xuño 2017, p. 12.
Conmemora o centenario da revista La Centúria, fundada por Vicente Risco e Arturo
Noguerol Buján e que sería antecedente do grupo Nós. Sinala a participación na dita
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revista de moitos escritores e intelectuais como Florentino L. Cuevillas, Blanco Amor,
Noriega Varela e especialmente os dous fundadores máis Ramón Otero Pedrayo.

_____, “Auriabella, un berce xornalístico de dimensións universais”, La Región,
“Ourense”, “A Tribuna”, 3 setembro 2017, p. 10.
Repasa a relevancia literaria e xornalística da cidade de Ourense focalizando a análise na
figura de Valentín Lamas Carvajal. Comenta a vida e obra deste autor ourensán e recalca
a importancia, para Ourense e para toda Galicia d’O tío Marcos da Portela e das revistas
Nós e La centuria.

_____, “As tertulias da Praza Maior”, La Región, “Ciudad”, “A Tribuna”, 1 outubro 2017,
p. 20.
Dá conta de diferentes faladoiros literarios que tiveron lugar na cidade de Ourense entre
os que sobresaen os encabezados por Marcelo Macías e Benito Fernández Alonso.

_____, “A despedida de Curros Enríquez”, La Región, “Ourense”, “A Tribuna”, 5
novembro 2017, p. 8.
Fai un repaso biobibliográfico á figura de Manuel Curros Enríquez centrándose nas
diferentes homenaxes que se lle tributaron en vida e morte.

_____, “Praza do Ferro, historia viva da cidade”, La Región, “ciudad”, 10 decembro 2017,
p. 17.
Sinala a importancia da Praza do Ferro para a cidade de Ourense e os seus habitantes,
destacando que unha serie de grandes escritores escribiu e estivo relacionado con ela,
como é o caso de Florentino López Cuevillas, Vicente Risco, Xesús Ferro, Ramón Otero
Pedrayo, Francisco Fariña, Cid Rumbao e Adrio Menéndez.

Rozas, Mercedes, “O pintor que quixo ser poeta”, La voz de Galicia, “Fugas”, “Ver”,
“Exposición”, 11 agosto 2017, p. 17.
Comenta a exposición “Lamazares, flor Novoneyra”, na cal se xuntan poesía e pintura a
través de Uxío Novoneyra e Antón Lamazares. Destaca a compoñente poética da obra
pictórica de Antón Lamazares.

Rozas, Ramón, “A alma de Rosalía feita fotografía”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Rue Saint - Antoine nº 170”, 16 xaneiro 2017, p. 8.
Salienta a intertextualidade da obra de Rosalía de Castro, a cal estará presente na
exposición fotográfica de Xurxo Lobato no Sexto Edificio do Museo de Pontevedra.
Comenta a precisión da mostra, sendo capaz de captar a alma da escritora retratándoa
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como unha poetisa e non unha muller casada que prefire quedar na casa a cociñarlle ao
seu marido. Son os lugares importantes da súa vida os que marcan o fío condutor da
mostra: Santiago de Compostela, Conxo, Padrón ou A Casa da Matanza.

_____, “O camiño Lueiro inscrito nun libro”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, “Rue Saint - Antoine nº 170”, 30 xaneiro 2017, p. 7.
Salienta a traxectoria literaria e vital de Manuel Lueiro Rey, un escritor sumido nas
sombras da memoria durante moitos anos. Destaca a celebración da mostra ‘Camiño
aberto’ no Pazo da Cultura de Pontevedra, onde a súa vida e obra eran as protagonistas
absolutas da exposición, acompañadas de diversos obxectos que tiveron un papel esencial
no desenvolvemento artístico do autor. Por último, comenta a publicación dun volume no
que se recollen todos os elementos visuais e literarios presentes nesta mostra, para que
todos os lectores poidan ter acceso á memoria de Lueiro Rey.

_____, “A emoción da palabra sobre a pedra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, “Rue Saint - Antoine nº 170”, 10 abril 2017, p. 7.
Dá conta da celebración do Festival de Poesía Pontepoética na cidade de Pontevedra nas
ruínas de San Domingos, no cal participaron poetas como Andrés Neuman, Berta Dávila,
Grazyna Wojcieszko, Antón Lopo, Mireia Calafell, Cesáreo Sánchez ou Sijón.

_____, “Pólvora e magnolias”, Diario de Pontevedra, “A vida nun fío”, 3 maio 2017,
contracuberta.
Dá conta da exposición “Unha revisión crítica” de Ánxel Huete no MARCO de Vigo e da
publicación d’As artes da vida de Ánxel Huete escrita por Xosé Álvarez Cáccamo. Cita o
poemario Con pólvora e magnolias de Méndez Ferrín como próximo ao artista.

_____, “Flor Lamazares”, Diario de Pontevedra, “A vida nun fío”, contracuberta/ El
Progreso, “La vida en un hilo”, p. 72, 14 xuño 2017.
Comenta a exposición “Flor Novoneyra” na Cidade da Cultura, a cal consiste nun diálogo
entre pintura e poesía a través dos cadros de Antón Lamazares e os poemas de Uxío
Novoneyra, transmitindo ambas manifestacións artísticas amor pola terra galega.

_____, “O aloumiño da literatura”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 19
xuño 2017, p. 6.
Comenta a relación de amizade entre Miguel Suárez Abel e María Victoria Moreno
motivada pola literatura e salienta a interpretación da obra inédita de Suárez Abel Si,
Carmen por parte de Fina Casalderrey e Xaime Toxo.
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_____, “Un ‘Cristal’ no que reflectirse”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “A vida nun
fío”, 26 xullo 2017, contracuberta.
Lembra a publicación do primeiro número da revista Cristal en 1932 dedicada á
Compostela do Apóstolo. Indica que nese número se deron cita poetas en galego e castelán
e que os seus promotores foron José Mª Álvarez Blázquez, Juan Vidal e Antonio Díaz
Herrera. Salienta que Lorca bendeciu esta revista e no número dous publicou un soneto.

_____, “A cultura como mantenza”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, “In memoriam”,
29 xuño 2017, p. 11.
Debido ao pasamento de Alfonso Zulueta de Haz, salienta a súa importancia na cultura
galega e comenta a súa traxectoria, sinalando que presidiu o Ateneo de Pontevedra, a
editorial SEPT que editou a primeira tradución da Biblia ao galego, o Consello da Cultura
Galega e que colaborou coas fundacións Penzol, Otero Pedrayo, Wenceslao Fernández
Flórez, Torrente Ballester, Illa Couto e Castelao.

_____, “O milagre da Pólvora”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”,
n.º 89, 2 xullo 2017, p. 4.
Celebra o aniversario da editora Chan de Pólvora, impulsada por Alicia Fernández,
Gonzalo Hermo, Eduard Velasco, Antón Lopo e Manolo Martínez. Sinala varias obras
publicadas nese ano de vida: Querido Eduardo. Cartas de Suárez Picallo a Blanco Amor,
Camuflaxe de Lupe Gómez, Suicidas de Fran Cortegoso e Urania de Chus Pato

_____, “Afouteza poética”, Atlántico Diario/ Diario de Pontevedra/ El Progreso/ La
Región, “Día de Galicia”, “Cultura”, 25 xullo 2017, pp. 36-37.
Reflexiona sobre a gran calidade da poesía galego, resaltando o labor de Antón Lopo na
editora Chan de Pólvora, especializada neste xénero, e por darlle cabida a unha serie de
novos nomes. Sinala a Antoloxía da poesía próxima de María Xesús Nogueira, na cal
aparecen poemas de Alicia Fernández, Andrea Nunes, Berta Dávila, Lara Dopazo, Oriana
Méndez, Celia Parra, Xabier Xil, Gonzalo Hermo, Samuel Solleiro, Ismael Ramos,
Francisco Cortegoso, Jesús Castro e Antón Blanco. Sinala tamén o traballo de Dores
Tembrás e Antía Otero con outros moitos poetas novos como Afra Torrado, Alba Cid e
Tamara Andrés. Ademais, destaca a poetas que gañaron premios de prestixio como é o
caso de Antía Otero co poemario O cuarto das abellas, Mirian Ferradáns con Nomes de
fume e Isaac Xubín con A cadencia da fractura.

_____, “Memoria(s)”, El Progreso, “A vida nun fío”, 8 novembro 2017, p. 72.
Comenta que se están a realizar homenaxes a tres fusilados en Pontevedra durante o
fascismo franquista e que son Alexandre Bóveda, Cástor Cordal e mais Ramón Barreiro.
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_____, “Castelao en Madrid”, Diario de Pontevedra, “A vida nun fío”, 22 novembro
2017, p. contraportada. // Rozas, Ramón, “Castelao en Madrid”, El Progreso, “A vida
nun fío”, 22 novembro 2017, p. 88.
Fai un percorrido pola carreira de Alfonso D. R. Castelao como ilustrador.

Salgado, Juan, “As doridas leccións do mestre”, El Correo Gallego, “Opinión”, “A son
de mar”, 22 abril 2017, p. 3.
Comenta o falecemento de Miguel Suárez Abel, compañeiro na redacción de artigos neste
xornal, sinalando que destacou como xornalista, profesor, escritor e intelectual, sendo
galardoado en diversas ocasións outorgándolle un grande mérito. Remata homenaxeando
a súa personalidade e admirando a súa capacidade de loita contra a enfermidade que o
levou para sempre.

Salgado, Rafael A., “El Ateneo Ourensano, La Región, “Ourense”, “Ourense no Tempo.
Imaxes Lembranzas”, 7 xaneiro 2017, p. 10.
Dá conta da primeira referencia que atopou sobre o Ateneo Ourensano e achega datos da
súa creación, lugar de reunión e figuras culturais que arrouparon o principal impulsor,
Marcelo Macías. Refire o obxectivo inicial e nomea actividades celebradas na primeira
etapa e na segunda, a partir de 1924, cando “se le ofrece tomar las riendas de la sociedad”
a Ramón Otero Pedrayo. Explica as dificultades para conseguir un local propio e nova
etapa de esplendor a partir de 1969, cun “momento álgido” en 1975, como “lugar de
reunión abierto a cualquier ideología” durante a transición e coa perda na actualidade do
seu local social. Remata afirmando que “el Ateneo es casi una filosofía que no se puede
perder”.

_____, “Misión, revista de interés nacional”, La Región, “Ciudad”, “Ourense no Tempo”,
18 marzo 2017, p. 14.
Destaca a fundación e publicación da revista Misión o 16 de febreiro de 1937, dirixida
por Ricardo Outeiriño, quen xunto co seu irmán dirixía tamén o diario La Región dende
1932. O obxectivo deste proxecto é o de axudar na educación e a formación dos curas e
os mestres, para isto contou co apoio da Prensa Católica. Tratábase dunha publicación
breve, sendo dezaseis as páxinas que a compuñan, máis aparte contaba con suplementos
nos que se incluían novelas coma Robinson Crusoe, sonetos de Góngora, textos de
Murguía, panxoliñas, etc. Moitos foron os escritores galegos que protagonizaron números
da revista.

Sarille, Xosé Manuel, “Rosalía polos ceos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Pan e
coitelo”, 7 febreiro 2017, p. 2.
Destaca a escolla de Rosalía de Castro para volver nomear o aeroporto de Santiago de
Compostela. A proposta procede de Compostela Aberta e logrou a unanimidade do
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Concello. Salienta positivamente este feito, sendo un grande pulo para a cultura galega
cara a outros países.

Seara, Jacinto, “Ourense precisa mayor peso en la RAG”, La Región, “Opinión”, 28
marzo 2017, p. 24.
Describe a fermosura e casa da cultura que representa a cidade de Ourense e que tan só
conta cun membro na Real Academia Galega, a poeta María Xesús Pato Díaz. Desta
forma afirma que existen moitos literatos na cidade que merecen esta honra, como Manuel
Mera, Antonio Rivas Delgado, Antonio Piñeiro, Mario Xermán, Manuel Herminio
Iglesias, Luis Celeiro, Rosa Enríquez, Afonso Vázquez-Monxardín. Resalta a
personalidade de escritores que colocaron a Ourense nun lugar privilexiado literariamente
falando: Curros, Blanco Amor, Emilio Ferreiro, Otero Pedrayo, Martínez-Risco, Lamas
Carvajal ou o Padre Feijoo.
Senén, Felipe, “¿ʻO Discursoʼ ou ʻO Mitinʼ de Díaz Pardo?”, La Opinión, “Opinión”, “O
labirinto do alquimista”, 5 febreiro 2017, p. 27.
Destaca a importancia da Museoloxía, a ciencia que permite a xestión e protección dos
museos e do patrimonio cultural. Desta forma, salienta a adxudicación ao Museo de Belas
Artes da Coruña de obras coma O Discurso, un lenzo de Isaac Díaz Pardo.

_____, “Un 5 de marzo de 1888 e Otero Pedrayo”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto
do alquimista”, 5 marzo 2017, p. 30.
Comenta o aniversario do nacemento de Otero Pedrayo e achega datos sobre a súa vida
como que foi fillo único, de pai médico, liberal e deputado na Deputación de Ourense e
nai de liñaxe fidalga coma o seu home. Destaca A Historia dun neno por tratarse dun libro
autobiográfico. Participa no Ateneo de Ourense fundado en 1914, animado por Marcelo
Macías, Xulio Alonso Cuevillas e por Lousada Diéguez. En 1917, estes mozos crean a
revista La Centuria. Foi tamén fundador de diversas iniciativas necesarias para a
normalización da lingua galega coma Guía de Galicia (1926) e Ensayo histórico sobre la
Cultura Gallega (1933). Apartado da súa cátedra ao estoupar a guerra civil española, en
1948. Falece o 9 de abril de 1976 vítima dunha enfermidade.

_____, “Entroido e Coresma: máscara e caveira”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 12 marzo 2017, p. 29.
Retrata a celebración do Entroido e a Coresma en Galicia, que triunfa entre os galegos
debido a esa unión ancestral entre a vida e a morte, protagonizada por titiriteiros,
monicrequeiros, Barriga Verde, meigas, magos capaces de conxurar o descoñecido
seguindo as recomendacións do volume do Ciprianillo. Destaca tamén o desafío á morte
por medio da retranca, que xa Castelao amosara en Un ollo de vidro e Os vellos non deben
namorarse.
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_____, “Salvemos a casa de Díaz Castro”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Eira das
Mouras”, 4 maio 2017, p. 11.
Falando sobre a parroquia de nacemento de Xosé María Díaz Castro, Vilares, informa da
cesión da súa casa natal por parte do irmán do poeta á Asociación Xermolos, que reclama
apoio institucional e axuda para convertela nunha casa para a xente dedicada a actividades
culturais.

_____, “A identidade do libro galego”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 21 maio 2017, p. 26.
Fai un achegamento á historia do libro de Galicia, sinalando a obra de Antonio Odriozola
Historia de la imprenta en Galicia (1992). Destaca obras e proxectos por épocas,
salientando a publicación d’A gaita gallega de Xoán Manuel Pintos; as editoriais Céltiga
e Lar no Modernismo; a editorial Galaxia a mediados do século XX e Edicións do Castro
a finais deste século.
_____, “Lugares malditos nun cabo do mundo ʻmáxico”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“Eira das Mouras”, 22 xuño 2017, p. 11.
Reflexiona sobre o terror e o medo e a súa presenza na literatura, citando autores galegos
como José María Castroviejo, Cunqueiro, Ánxel Fole e Vicente Risco coa súa obra
Historia do Demo.

_____, “Os corvos na Cultura Galega”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 11 xuño 2017, p. 29.
Reflexiona sobre a presenza da imaxe do corvo na cultura galega e en concreto na
literatura, sinalando que aparece na Cantiga CIII de Santa María, nos versos de Pondal e
especialmente na obra de Álvaro Cunqueiro. Indica que esta ave aparece en tres obras de
Cunqueiro, Os outros feirantes, As crónicas do Sochantre e Escola de Menciñeiros.

_____, “Lugares malditos e benditos”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 2 xullo 2017, p. 25.
Fala sobre o xénero literario de terror, sinalando como mestres nel a autores ingleses e
norteamericanos como Mary Shelley e Edgar Allan Poe e aos galegos José María
Castroviejo, Cunqueiro e Fole.

_____, “A Rede de Patrimonio Cultural Galego, unha chamada urxente”, La Opinión,
“Opinión”, “O labirinto do alquimista”, 9 xullo 2017, p. 23.
Comenta o gran labor a prol da cultura galega desenvolvido polo asociacionismo fronte
á falta de apoio institucional. Sinala neste sentido a creación do Seminario de Estudos
Galegos arredor de Losada Diéguez e Castela. Comenta o nacemento da Rede de
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Patrimonio Cultural Galego e salienta a súa importancia ao pretender conservar e
transmitir o patrimonio material e inmaterial da cultura galega.

_____, “A conxunción máxica de dous poetas, Novoneyra-Lamazares”, La Opinión,
“Opinión”, “O labirinto do alquimista”, 6 agosto 2017, p. 23.
Comenta a exposición “Lamazares, flor Novoneyra”, a cal acolle obxectos, retratos,
caligramas e publicacións de Uxío Novoneyra xunto con cadros de Antón Lamazares. Loa
e repasa a traxectoria de Antón Lamazares.

_____, “As festas na Cidade… de María Pita”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 1 outubro 2017, p. 29.
Indícase que Luís Seoane escribiu textos relacionados coa figura de María Pita e neste
caso apunta que escribiu “Unha heroína esquecida”, centrada en Inés de Ben, cuxas
fazañas remataron por se personificaren na figura da María Pita.

_____, “Magostos: natureza, fogueira, castañas, viño e gaita”, La Opinión, “Opinión”, “O
labirinto do alquimista”, 12 novembro 2017, p. 29.
Refírese á tradición dos magostos no outono galego, especialmente en Ourense, e dá conta
das alusións de varios escritores a este feito. Deste xeito, sinala que Manuel María os
cualificaba de culto puntual aos defuntos, Manuel Murguía como perseveranza dun
banquete funebre e Ramón Otero Pedrayo como “día da castañeira”.

_____, “Turismo arredor do Modernismo galego”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto
do alquimista”, 26 novembro 2017, p. 27.
Refírese á importancia do modernismo en Galicia e para isto apóiase en reflexión sde
Vicente Risco e comenta referentes galegos como Antonio Palacios, Asorey, Ramón
Cabanillas ou o ideario de Castelao.

Seoane, Isabel, “#RosaliaTe”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Retallos”, 28 febreiro 2017,
p. 17.
Anuncia a escolla por parte da AELG da etiqueta #RosaliaTe para a conmemoración do
180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. Comenta tamén os escasos cambios
que se produciron na sociedade galega dende a súa morte, pois segue sen existir unha
igualdade real entre os homes e as mulleres, e moito menos entre os escritores varóns e
as escritoras.

_____, “Rosalía”, La Región, “Gente mayor”, n.º 245, “Opinión”, 5 marzo 2017, p. 2.
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Comenta a escolla da etiqueta ‘Rosalía’ por parte da Asociación de escritores e escritoras
en lingua galega, con motivo da 180 conmemoración do nacemento de Rosalía de Castro.
Destaca o seu poema ‘Xan’ por tratarse dunha composición subversiva e provocadora.

Siro, “Luz Pozo e o cabaleiro Galahad”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Puntadas sen
fío”, 23 xullo 2017, p. 14.
Comenta a súa relación coa poeta Luz Pozo Garza, á cal lle realizou unha entrevista que
finalmente non foi publicada porque a poeta pensaba que podía ferir algunha
sensibilidade. Sinala o aniversario da dita poeta e o acto de homenaxe por parte da RAG.

_____, “Blanco Amor como inimigo”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Puntadas sen fío”,
23 setembro 2017, p. 16.
Lémbrase que en 1976 se lle fixo a Eduardo Blanco Amor, no Círculo de Perlío, a única
homenaxe que recibiu en vida e mais da conferencia que impartiu, tamén en 1976, no
Ateneo de Ferrol titulada “Ramón Cabanillas e o futuro da cultura galega”.

Sotelo Vázquez, Adolfo, “Isaac Díaz Pardo y Camilo José Cela”, Atlántico Diario, p. 38/
La Región, p. 59, “Variaciones Cela”, 7 abril 2017.
Salienta as traxectorias de Isaac Díaz Pardo e Camilo José Cela, as cales conflúen cando
en 1948, Pardo expón as súas obras no Círculo de Bellas Artes de Madrid e Cela realiza
unha recensión manifestando a súa admiración polo artista baixo o título de "Un pintor
gallego y universal". O artista escríbelle unha carta de agradecemento pola crítica positiva
e a partir deste momento iníciase unha relación de amizade e de admiración, aínda que
ambos se distancien moito na súa ideoloxía política.
_____, “Eduardo Blanco Amor y ʻLa familia de Pascual Duarte”, 14 abril 2017, p. 58/ 21
abril 2017, p. 64, La Región, “Sociedad”, “Variaciones Cela”.
Comenta a censura á que se viu sometida La familia de Pascual Duarte, o volume máis
representativo de Camilo José Cela. Sinala que a obra foi editada en español pola Editorial
Emecé, fundada por Álvaro de las Casas e Mariano Medina del Río. O encargado de
realizar o traballo editorial foi Eduardo Blanco Amor, esquecido neste tema envioulle un
exemplar ao escritor pero nunca obtivo resposta. Finalmente indica que malia a todo,
Blanco Amor seguiu loando a traxectoria literaria de Cela.
_____, “Hacia ʻA familia de Pascual Duarteʼ (Vigo, 1962)”, La Región, “Ourense”,
“Variaciones Cela”, 28 abril 2017, p. 76.
Dá conta da publicación en 1962 nos talleres da primeira edición en galego de A familia
de Pascual Duarte, dirixida por Fernández del Riego, traducida por Vicente Risco, con
prólogo de Otero Pedrayo, ilustrada por Rafael Zabaleta e a cal incluía palabras do propio
Cela expresando emoción por ver a súa obra en galego.
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_____, “De Cela y Rafael Zabaleta”, La Región, “Sociedad”, “Variaciones Cela”, 5 maio
2017, p. 62.
Ao fío de detallar a relación existente entre ambos os autores, alude a que no outono de
1955 Cela recibiu na súa casa de Palma de Mallorca a tradución d’A familia de Pascual
Duarte, verquida por Vicente Risco, quen decidira prescindir das ilustracións de Laxeiro
e tentaba, sen éxito finalmente, conseguir as do gravador Julio Prieto Nespereira,
cancelándose finalmente o proceso de edición de bibliófilo até que o leva adiante
Francisco Fernández del Riego, con dezaoito debuxos inéditos de Zabaleta, por decisión
de Cela.

_____, “Camilo José Cela y Laxeiro”, Atlántico Diario, “Sociedad”, p. 62/ La Región,
“Ourense”, p. 76, “Variaciones Cela”, 12 maio 2017.
Informa da relación artística e de admiración que existiu entre o escritor Camilo José Cela
e o pintor Laxeiro, a cal comezou na década dos cincuenta do s.XX e na que destaca o
acordo en 1953 de que Laxeiro se ocupara de ilustrar a versión galega de Pascual Duarte,
ao tempo que Otero Pedrayo escribía o prólogo e Vicente Risco se encargaba da tradución.
Finalmente, debido á estadía de Laxeiro en París este negocio non prosperou mais si que
ilustraría a portada d’O camaleón solteiro, obra compilatoria das colaboracións que Cela
realizou nun ano co xornal El Correo Gallego.
_____, “De ʻLa catiraʼ (1955) a ʻO silencio redimidoʼ (1976)”, La Región, “Sociedad”,
“Variaciones Cela”, 26 maio 2017, p. 64.
Recolle a relación de amizade de Camilo José Cela e Silvio Santiago, sendo este segundo
o que informa da polémica que tivo lugar en Venezuela coa publicación de La catira.
Aproveitando esta conexión fala das novelas Vilardevós e O silencio redimido de Silvio
Santiago, sinalando todas as dificultades que tivo para publicar a segunda obra, que Cela
lle escribira o prólogo en 1964 e que non puido ser publicada até 1976, dous anos despois
da morte do autor e sen o dito prólogo.

_____, “Cela y Celso Emilio Ferreiro en Formentor”, Atlántico Diario, “Sociedad”, p.
37/ La Región, p. 68, “Sociedad”, “Variaciones Cela”, 26 maio 2017.
Dá conta da relación de admiración entre Camilo José Cela e Celso Emilio Ferreiro,
sinalando varias ocasións nas que estiveron en contacto literario e profesional, como
cando Camilo José Cela lle escribe o prólogo de Jaula de pájaros raros ou cando
participan nas “Conversaciones en Formentor”, encontro literario do que Celso Emilio
Ferreiro escribiría dous artigos para o Faro de Vigo.

Soto, Juan, “Juan Montes, algo más que Negra sombra”, ABC, “Galicia”, 13 febreiro
2017, p. 65.
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Comenta a edición do volume Obras para piano (1) de Juan Montes Capón, editado por
Carlos Villanueva e Joám Trillo. Ambos desexan a recuperación memorística da
personalidade do artista, descoñecido e esquecido por moitos nos nosos días. A Xunta
toma o proxecto para a iluminación da obra musical do pianista galego, o cal compuxo
pezas lixeiras, valses, mazurcas, polcas ou habaneras.

_____, “Centenario de Rodríguez López”, ABC, “Galicia”, “El garabato del torreón”, 6
marzo 2017, p. 65.
Comenta a próxima homenaxe ao escritor Jesús Rodríguez López con motivo do
cumprimento do centenario da súa morte por parte do Concello de Lugo. O volume co
que alcanzou o prestixio do que goza actualmente foi Supersticiones de Galicia, que
contou cun epílogo de Otero Pedrayo. A cerimonia de homenaxe será organizada por
Manuel Calvo López, encargado da edición onde se publicará gran parte do epistolario
do escritor.

_____, “RAG, nueva etapa”, ABC, “Galicia”, “El garabato del torreón”, 17 abril 2017, p.
54.
Destaca os diversos obstáculos aos que se enfrontou a Real Academia Galega a través dos
anos, salientando os problemas internos que amosaron certos membros coma a vaidade,
os caprichos ou as parcialidades. Salienta o nomeamento de Víctor Fernández Freixanes
como novo presidente da academia, experto no mundo editorial o que lle proporciona
unha máxima apertura cara un interese puramente literario. Remata desexando que se
esquezan as situacións absurdas coma o veto a Carballo Calero no Día das Letras Galegas
ou a negativa de ingreso a Pilar García Negro ou Xavier Rodríguez Baixeras.

Tosar, Luís G., “Venden patria”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 3 xaneiro
2017, p. 35.
Dá conta da derradeira entrevista de 1979 de Rodolfo Prada (Os Peares-Ourense, 1892Bos Aires, 1980) sobre o “perigo que corre o Centro Galego” de Bos Aires, bo coñecedor
do tema por ter sido secretario e ter recibido a Castelao xunto con Xosé Neira Vilas.

_____, “Mainas voces”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 17 febreiro 2017, p.
32.
Comenta o abies que este xornal agasallara aos lectores o 19 de decembro de 1997. Esta
pequena árbore é o primeiro que o autor ve cando escribe e destaca o período de
enfermidade que sufriu, no cal puido retomar as lecturas de Hölderlin, Dickens, Machado,
Assis, Horacio Qiuroga, Payró, Borges, Iglesia Alvariño, Cunqueiro e Casares.

_____, “Melena e chalina”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 17 marzo 2017,
p. 39.
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Comenta a figura de Xavier Bóveda, quen lle dedica un dos seus exemplares de El
madrigal de las hermosas (1917) a Eduardo Blanco Amor. Destaca as lecturas que o autor
fixo sendo novo mentres traballaba nun café de Ourense; lecturas como Rosalía de Castro,
Curros Enríquez, Risco, Rodríguez Sanjurjo, Florentino Cuevillas, Eduardo Neira, Emilio
Amor, Rey Soto, Otero Pedrayo, Noriega Varela, Montes, Fernández Mazas, Bernárdez,
os irmáns Cid ou Blanco-Amor

_____, “Amigos liberados”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 4 agosto 2017,
p. 32.
Comenta o proceso de escritura d’O libro dos amigos de Otero Pedrayo, salientando a
gran calidade da obra e sinalando a súa publicación nas Edicións Galicia do Centro
Galego de Bos Aires en 1953 grazas a Luís Seoane.

_____, “Noite Ourensá”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas” 11 novembro 2017,
p. 33.
Fai unha viaxe pola noite ourensá a través de moitos autores centrais da literatura galega:
Noriega Varela, Celso Emilio Ferreiro, Cuevillas, Paz Nogueira...

_____, “Falenas de abade”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 12 decembro
2017, p. 34.
Realiza un achegamento á figura de Antonio Rey Soto debido á súa mención como galego
destacado na obra de Rafael Cansinos. Cualifica a Rey Soto de sacerdote, bibliófilo e
escritor, sinala a súa amizade con Castelao e cita a súa primeira obra, Falenas, bolboretas
nocturnas.

Trigo, Xosé Manuel G., “Ulises”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Á beira do Sar”, 20
xaneiro 2017, p. 37.
Reflexiona sobre o emprego de ‘tacos’ na vida pública e sinala a súa prohibición nos
tempos de Franco como causante de dificultades á hora de traducir ao galego obras como
o Ulises de Joyce.

Unamuno, Miguel de, “Jacobsland”, La Voz de Galicia, “Especial 135 años de La Voz de
Galicia”, vol. 1, “Opinión”, “1912”, 26 marzo 2017, p. 50.
Destaca a fermosura de Galicia e as súas cidades pragadas de cultura, pero sobre todo
salienta a cidade de Santiago de Compostela, figura clave na Idade Media sendo España
‘Jacobsland’ por albergar a terra compostelá. Resalta a poesía trobadoresca galaicoportuguesa, a cal foi a primeira manifestación culta do lirismo en romance na Península.
Remata enxalzando tamén a cidade de Padrón por ser berce de escritores coma Juan
Rodríguez de la Cámara e por suposto Rosalía de Castro, de quen salienta o seu último
poemario En las orillas del Sar.
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Vaamonde, Pablo, “Xosé Cobas, trinta anos de ilustración”, La Opinión, “El Domingo”,
n.º 813, “Vida artística”, 8 xaneiro 2017, pp. 4-5.
Comenta a presentación da mostra do artista Xosé Cobas no Kiosko Alfonso da Coruña.
Nesta exposición resaltará gran parte da súa obra gráfica, así coma a evolución da mesma
pasando de meros esbozos infantís até traballos de máis envergadura. Destaca polo miúdo
a biografía do autor, resaltando a súa formación artística na Escola de Artes de Santiago.
Tamén se mencionan algúns dos títulos que ilustrou coma A nena de auga e o príncipe de
lume (1989) ou Libro das viaxes imaxinarias (2008).

Val, Marga do, “Mar amar en ti, meu Vigo”, Sermos Galiza, “Opinión”, 5 xaneiro 2017,
p. 5.
Estabelece un diálogo coa súa cidade natal, Vigo, mentres repasa lugares de interese
persoal e menciona a poetas que reflicten a esencia da cidade nos seus versos, como son
Cristal Méndez Queizán, Helena de Carlos, Xela Arias, Susana Trigo e María Xosé
Queizán.

_____, “Benquerida Rosalía”, Sermos Galiza, “Opinión”, “E-pistola-rio”, 2 marzo 2017,
p. 5.
Estabelece un diálogo con Rosalía de Castro para reflexionar sobre a importancia da
poesía de mulleres con perspectiva de xénero e de mudar a linguaxe cotiá, loar o labor da
plataforma de crítica literaria feminista A Sega e denunciar o machismo presente na
sociedade.

_____, “Benquerida Mariví”, Sermos Galiza, “Opinión”, “E-pistola-rio”, 4 maio 2017, p.
5.
Escribe unha carta á falecida Mariví Villaverde na que celebra a súa amizade e homenaxea
a súa traxectoria como escritora, citando a súa obra Tres tempos e a esperanza, e tamén
como activista da memoria en relación coa represión franquista. Lembra tamén e
reivindica a figura do compañeiro da falecida, Ramón Valenzuela, loando as súas obras
Non agardarei por ninguén e Era tempo de apandar.

Valcárcel, Xulio, “Lugares onde volver: Ourense e Antón Tovar”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 971/ El Ideal Gallego, “La Galería”,
n.º 971, “páxina Literaria”, 19 febreiro 2017, p. 28.
Comenta a infraestrutura das Termas de Ourense e destaca a influencia do escritor Antón
Tovar na cidade. Salienta diversos títulos do poeta coma O vento no teu colo, Calados
Esconxuros ou Cadáver adiado. A súa obra está protagonizada polo existencialismo, a
angustia, a presenza ameazante da morte e a inexorabilidade do tempo. Foi moi crítico
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coa sociedade e as inxustizas que se producían na mesma, coa igrexa, o clero e as forzas
dominantes.

Varela, Amadeo, “Rosalía”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Visións”, 25 febreiro 2017, p.
17.
Sinala a importancia de lembrar a Rosalía de Castro para non perder contacto coa
realidade e comprender a magnitude da súa protesta social que segue estando vixente nos
nosos días. Os seus versos gozan da actualidade que tristemente se lle debe recoñecer, ao
igual que o orgullo pola súa terra.

Varela, María, “Un teatro no salón da casa”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “A lume
maino”, 14 novembro 2017, contracapa.
Informa dunha actuación de Uxía, días atrás, poñendo voz a poemas de Rosalía de Castro,
avanza o seu próximo disco, no que musicará poemas de Uxío Novoneyra, e alude a
concertos nos que interpreta musicalmente a “poesía de Manuel María, Castelao e tantos
outros”. Reproduce palabras súas nas que, entre outros aspectos, resalta que “sentimos
que debemos preservar a lingua e como entender a liberdade. De contar o mundo da
muller” e soña con “facer un desembarco galego no mundo”.

Vázquez-Monxardín, Afonso, “Vinte e cinco anos do Arquivo Sonoro”, La Región,
“Opinión”, 3 xaneiro 2017, p. 21.
Conmemoración do vinte e cinco aniversario da fundación do Arquivo Sonoro de Galicia,
creado coa axuda do Instituto da Lingua Galega. Este traballo tiña como obxectivo
primordial a recompilación, custodia e investigación da documentación sonora galega.
Destacan as casetes que permiten a escoita da voz de escritores coma Otero Pedrayo,
Eduardo Blanco Amor, Xesús Taboada Chivite, Xoaquín Lorenzo ou Ferro Couselo.

_____, “O cuarto pé”, La Región, “Opinión”, 4 febreiro 2017, p. 28.
Comenta a celebración dos actos conmemorativos dedicados aos escritores Rosalía de
Castro, Curros e Pondal. A este trío honorífico, engade a personalidade de Valentín Lamas
Carbajal, figura clave na historiografía da literatura galega ao ser fundamental para lograr
a consolidación do Rexurdimento. Destaca varias das súas obras coma O Catecismo do
labrego, O tío Marcos da Portela, Gallegadas, tradicións, costumes, tipos e contos da
terriña, Espiñas follas e flores e Saudades Gallegas. Foi director tamén de "El Heraldo
Gallego", xornal imprescindíbel no Rexurdimento. Expresa a esperanza de revivir a
memoria de Lamas, propoñendo que sexan estes catro nomes e personalidades as
festexadas na conmemoración do Rexurdimento Galego.

_____, “Centenario do Tío Marcos da Portela”, La Región, “Opinión”, 18 febreiro 2017,
p. 31.
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Conmemoración do centenario do xornal ‘O tío Marcos d’a Portela’, concibido o 7 de
febreiro de 1876 a cargo de Valentín Lamas Carvajal. A tiraxe chegou até os catro mil
exemplares dunha temática moi diversa con consellos, refráns, noticias xerais, locais, de
cultura ou agricultura. Na súas primeiras épocas contou coa colaboración dos escritores
galegos dese tempo, ademais de poemas e contos da autoría de Lamas, os cales serviron
como punto de inicio da prosa galega moderna.

_____, “A RAG e Ourense”, La Región, “Opinión”, 1 abril 2017, p. 27.
Comenta a escasa presencia de escritores ourensáns na Real Academia Galega, o menor
número dende hai anos. Critica os favoritismos territoriais que parecen existir na
institución e salienta o nome de Chus Pato, a única ourensá pertencente á entidade.

_____, “A nosa BBC esquecida”, La Región, “Opinión”, 13 maio 2017, p. 30.
Informa dunha serie emisións da BBC realizadas en lingua galega e que tiveron lugar
entre 1947 e 1956. Estiveron organizadas polo director da Sección Española, George
Hills, e nelas soaron as voces de escritores e intelectuais como Francisco del Riego,
Álvaro Cunqueiro, Sebastián Martínez Risco, Fermín Bouza Brei, Aquilino Iglesia
Alvariño, Xosé María Álvarez Blázquez e Xosé Díaz Jácome así como fragmentos lidos
das obras de Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas, Pura Vázquez e Celso Emilio Ferreiro.
Debido á gran calidade das ditas emisións o autor do artigo reclama a instalación dunha
placa na sede da BBC que as conmemore.

_____, “Os porcos de pé”, La Región, “Opinión”, 25 xullo 2017, p. 38.
Fala da representación da cidade de Ourense na novela O porco de pé de Vicente Risco.

_____, “O meu Fontán”, La Región, “Opinión”, 21 outubro 2017, p. 32.
Subliña a importancia do mapa de Domingo Fontán, o primeiro mapa moderno de España,
para o que o seu autor percorreu toda Galicia, afirmando que estivera en 10.000 aldeas.

_____, “De Nós, por Galicia”, La Región, “Opinión”, 21 novembro 2017, p. 28.
Comenta que como Ourense coa revista Nós, en toda Galicia houbo iniciativas a prol da
cultura galega como a Penzol de Vigo, o Seminario de Estudos Galegos de Santiago, a
RAG da Coruña ou o Lugo das Irmandades da Fala.

_____, “Onde naceu Blanco Amor?”, La Región, “Opinión”, 2 decembro 2017, p. 32.
Expón que Eduardo Blanco Amor naceu segundo o Rexistro Civil no número 27 da rúa
Lepanto de Ourense e segundo a partida de bautismo no 22 ou 27 da rúa da Paz.
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_____, “Xavier Prado ‘Lameiro”, La Región, “Opinión”, 23 decembro 2017, p. 42.
Recalca que Xavier Prado “Lameiro” é o vencello clave entre o Rexurdimento e a
Xeración Nós e salienta a importancia que tivo nel a Coral de Ruada e mais O tío Marcos
da Portela e o seu director Valentín Lamas Carvajal.

_____, “40 anos da nosa FOP”, La Región, “Opinión”, 26 decembro 2017, p. 22.
Detalla a importancia da Fundación Otero Pedrayo e comenta que en abril de 2018
comezará a súa terceira etapa con Juan Luís Saco Cido á cabeza.

_____, “Otero, cronista oficial de Ourense”, La Región, “Opinión”, 30 decembro 2017,
p. 32.
Repasa os diferentes cronistas que tivo a cidade de Ourense, salientando a figura de
Ramón Otero Pedrayo, pero destaca o labor realizado por persoeiros como Marcos
Valcárcel, Adrio Menéndez, Ferro Couselo ou Florentino Cuevillas.

Veiga, Marta, “Abriu a veda, amigas”, Diario de Pontevedra, “Nube tóxica”,
contracuberta/ El Progreso, “Nube tóxica”, contracuberta, 30 novembro 2017.
Fala do Nadal e dun chíos de Leonardo Fernández, coñecido como O Leo i
Arremecaghoná.

_____, “Fantasía e tempo”, Diario de Pontevedra, “Nube tóxica”, contracuberta/ El
Progreso, “Nube tóxica”, contracuberta, 14 decembro 2017.
Refírese ás obras A filla do espantallo, de María Gripe, e mais Das cousas de Ramón
Lamote, de Paco Martín, como esenciais na súa infancia; e posteriormente a obra Las
tinieblas de occidente, de Vicente Risco.

Veiga Copo, Abel, “Fiz, bremanza e sorriso”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 31/ El Progreso, “Opinión”, p. 22, 11 agosto 2017.
Lembra ao poeta Fiz Vergara Vilariño no 20 aniversario da súa morte. Loa a súa figura e
a súa poesía, cualificándoa de máxica e humana. Cita o seu poemario Nos eidos da
bremanza, cuxo epílogo é de Xesús Alonso Montero.
Veiga Taboada, Manuel, “A espera como tema literario, condena e pracer”, Diario de
Pontevedra / El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 110, 24 decembro 2017, p. 7.
Refire que Begoña Caamaño tentou darlle a volta ao mito de Penélope agardando por
Ulises na novela Circe ou o pracer do azul, se ben a propia autora recoñeceu que “a
Penélope que debuxou Homero, desafortunadamente segue existindo”. Alude a que nos
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territorios máis humildes “á muller tócalle agardar polo emigrante -as ‘viúvas de vivos’,
de Rosalía de Castro- ou polo mariñeiro”, como cantou Martín Codax. Respecto ao tema
da espera, sinala dúas obras que “seguen a ser lidas e que, pertencendo a décadas
diferentes, poden entenderse como irmáns case xemelgas”: O deserto dos tártaros, de
Dino Buzzati (verquida ao galego por Edicións Xerais de Galicia) e Esperando os
bárbatros, de J. M. Coetzee.

Vélez Latorre, Xosé Manuel, “Dunha poesía hermética”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 643, “Literatura”, 26 outubro 2017, p. VII.
Subliña a importancia da entrada de Chus Pato na RAG e a seguir comenta a súa estética,
fala da ruptura formal co clasicismo e afirma que a súa escrita poética xorde da renovación
do discurso poético comezada por X. L. Méndez Ferrín.

Velo Velo, Manuel, “Castelao e Galicia”, Diario de Arousa, “Opinión”, 31 xaneiro 2017,
p. 6.
Fala do cento trinta e un aniversario do nacemento de Castelao, un exemplo de persoa
nada para potenciar a conciencia cívica de Galicia. Destaca as múltiples facetas do autor
como político, artista e orador, ademais de escritor.

Vidal Andión, Antón, “Zulueta, fiel, leal e sempre benéfico”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “De cotío”, 29 xuño 2017, p. 16.
Con motivo do pasamento de Alfonso Zulueta de Haz, comenta a súa amizade con el e
sinala a súa dedicación ao eido da cultura galega, presidindo a editorial Sept que
promoveu a tradución ao galego da Biblia, a súa colaboración no grupo Galaxia e a súa
participación nas fundacións Penzol, Otero Pedrayo e Isla Couto.

Vieites, Manuel F., “Na escena das Irmandades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
619, “Teatro”, 23 marzo 2017, p. VIII.
Laura Tato Fontaíña edita O teatro nas Irmandades da Fala, volume publicado pola Real
Academia Galega en 2016. A obra ve a luz cando se celebra o centenario da fundación da
Irmandade da Fala da Coruña. Catro son as pezas que se inclúen nesta publicación,
utilizadas como motor de construción nacional destacando imaxes positivas como a
convivencia entre a fidalguía e as clases populares. Alén (1921) de Xaime Quintanilla,
María Rosa (1921) de Gonzalo López Abente, Entre dous abismos (1919) de Antón Villar
Ponte e Un caso compricado (1922) de Leando Carré Alvarellos.

_____, “Dori, teatro de noso”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 621, “Escena”, 6 abril
2017, p. VIII.
Conmemoración do Día Mundial no Teatro, motivo polo cal a Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia realizou un acto de lembranza da actriz, directora de escena, mestra,
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autora dramática e empresaria teatral Dorotea Bárcena. Entre os participantes destacan
María Xosé Porteiro, Laura Ponte e Marina Carballal, as cales contaron anécdotas e datos
interesantes da personalidade de Dorotea. A traxectoria artística da actriz serve para
debullar e comprobar o desenvolvemento do teatro galego nestes últimos sesenta anos.
Participou en moitos grupos, pero pódese resaltar Esperpento pola súa importancia á hora
de loitar pola liberdade en plena ditadura, mais tamén esta agrupación foi a encargada de
promover as Xornadas de Teatro de Vigo en 1972 que acolleron na cidade a grupos tan
importantes coma Els Joglars, Els Comediants, Aquelarre ou Ditirambo, entre moitos
outros.

_____, “A dramaturga silente”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 639, “Teatro”, 28
setembro 2017, p. VIII.
Recalca que ningún dos textos dramáticos de Xohana Torres foi obxecto de escenificación
a pesar de contar con dúas pezas memorábeis: A outra banda do Iberr (1965) e mais Un
hotel de primeira sobre o río (1968). Como características indica que presenta
protagonistas femininas cunha sólida caracterización.

_____, “Valente e necesaria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, nº 644, “Teatro”, 2
novembro 2017, p. VIII.
Da conta da constitución da Academia Galega de Teatro nun acto que tivo lugar o 21 de
outubro de 2017 en Rianxo e que ficou con Inma António como presidenta.

Vigo, Daniel, “A Taberna das Letras Galegas”, Diario
“Opinión&Análisis”, “Palabra en el tiempo”, 17 maio 2017, p. 26.

de

Pontevedra,

Fai un repaso da historia do Día das Letras Galegas, nomeando a moitas e moitos
escritores homenaxeados dende Martín Códax até o correspondente do 2017, Carlos
Casares.

Vilanova, José Luis, “Aí ven o maio”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Tal cual”, 25
abril 2017, p. 63.
Comenta o poema ‘Aí ven o maio’ de Curros Enríquez que foi musicalizado por Luis
Emilio Batallán e que o acompañou gran parte da súa infancia. Analiza
pormenorizadamente os seus versos destacando o paso das estacións, a chegada do maio
que rexuvenece e revitaliza os xardíns, tornando en beleza o que antes quedara estático
baixo a pegada do frío invernal.

Vilela, Branca, “De que falan nunha clase de Galego?”, Diario de Ferrol, “Opinión”,
“Lentes”, 3 abril 2017, p. 24.
Comenta o descontento pola escasa formación en galego que reciben os alumnos de
instituto, pois descoñecen nomes coma Manuel Rivas, Yolanda Castaño, Luz Pozo Garza
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ou Miguel Anxo Fernández. O estudante afirma que tanto o apartado de Literatura coma
o de Obradoiro de Literatura apenas os len na clase, de forma que autores coma Rosa
Aneiros, Álvaro Cunqueiro, Ledicia Costas, Xoán C. Vidal, Celso Emilio Ferreiro,
Curros, Pondal, Lugrís Freire, etc. apenas lle son familiares. Unha persoa non pode
desenvolver o gusto pola lectura ou interese se non recibe estímulos na aula.

_____, “Poden convivir os mortos cos vivos”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”,
14 maio 2017, p. 4.
Reflexiona sobre a posibilidade de mudar os criterios do Día das Letras Galegas para
poder dedicarllas e homenaxear a escritores e especialmente escritoras vivas, xa que o
número de mulleres escritoras é maior na actualidade que en tempos pasados.

Villarés, Ramón, “Un notario na cultura”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 29 xuño 2017, p.
41.
Loa a figura de Zulueta de Haz ante o seu pasamento e lembra a súa traxectoria, sinalando
que foi presidente do Ateneo de Pontevedra, que estivo próximo ao grupo Galaxia e que
no seu paso polo Consello da Cultura Galega deixou grandes achegas ao ámbito da
filoloxía.

Villar Janeiro, Helena, “Nova académica da RAG”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Notas de actualidade”, 13 xaneiro 2017, p. 2.
Comenta o ingreso na Real Academia Galega da escritora e tradutora Marilar Aleixandre.
Por este motivo, a autora lerá o discurso que leva o nome de "Voces termando da paisaxe
galega". Destaca a honra que significa pertencer a tan distinguido grupo, sendo o mesmo
un referente cultural mundial.

_____, “Febreiro, mes rosaliano”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de actualidade”,
10 febreiro 2017, p. 2.
Salienta a relevancia do mes de febreiro por acoller o nacemento de Rosalía de Castro en
1837, á que considera fundadora da literatura galega contemporánea e, en gran medida,
da universal. Destaca a súa personalidade como a grande divulgadora da lingua galega
nun tempo onde se atopaba nunha absoluta marxinación. A conmemoración do seu
nacemento xa é un feito histórico importante, de feito que dende a AELG anímase ó
agasallo de libros e flores nesta data.

_____, “# Pasaxeiras”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de actualidade”, 28 abril
2017, p. 2.
Salienta a celebración da mostra ‘#Pasaxeiras. O Cotián como unha viaxe irrepetible’ a
cal está composta por diversos retratos de xente anónima que a pasaxeira Aymará
Ghiglione captou no tren entre A Coruña e Santiago de Compostela. Indica ademais a
dedicación dun espazo aos microrrelatos de Luz Darriba, Rocío Fraga, Ángela Triana,
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Pablo Gallo, Kike Ganso, Lucía Aldao, Manolo Barreiro, Mabel Montes, Nieves Neira,
Luís Valle, Helena Villar e Rubén Panete, os cales están inspirados nos protagonistas
anónimos dos retratos.

_____, “O traxe dun día”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de actualidade”, 5 maio
2017, p. 2.
Reflexiona sobre a perda de sentido de expresións, xiros idiomáticos e incluso versos de
Rosalía de Castro e relatos de Castelao e Cunqueiro ao deixar atrás a vida propia do
mundo rural. Dentro desta reflexión fala en concreto da mudanza no xeito de vestir e na
relación e valorización da roupa, parafrasea uns versos d’“A xustiza pola man” de Rosalía
de Castro e cita o poema “O enterro do neno pobre” de Pimentel.

_____, “Un día non abonda”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de actualidade”, 20
maio 2017, p. 2.
Reflexiona arredor da importancia da celebración do Día das Letras Galegas ante a
situación de precariedade na que se atopa a lingua galega e sinala a orixe da dita
celebración no feito de que o 17 de maio de 1863 asinara Cantares Gallegos como
agasallo a Manuel Murguía, quen nacera nese mesmo día de 1833.

_____, “De Santiago a Rianxo”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de actualidad”, 9
xuño 2017, p. 2.
Anuncia a celebración da “I Semana do Libro de Galicia” na Praza da Quintana de
Santiago de Compostela e a aprobación por parte do Concello de Rianxo de reconstruír a
casa de Dieste, representada na obra A fiestra valdeira. Indica que Dieste vivía na mesma
rúa que Castelao e Manuel Antonio e opina que se debería crear a partir destes tres autores
unha Academia Literaria Rianxeira.

_____, “María Victoria Moreno”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de actualidade”,
23 xuño 2017, p. 2.
Comenta o seu entusiasmo ao saber que a homenaxeada no Día das Letras Galegas 2018
é María Victoria Moreno, a quen equipara a Rosalía de Castro na promoción da lingua
galega, salientando que creara literatura para os máis novos e o seu manual Literatura
Século XX.

_____, “Compostela literaria”, El Correo Gallego, “Feminino Plural”, “Apóstol 2017”,
25 xullo 2017, p. 48.
Fala arredor de Santiago de Compostela como cidade literaria, sinalando a varios autores
que viviron ou pasaron por ela e así o deixaron reflectido na súa obra, como por exemplo
Rosalía de Castro, Lorca ou os trobadores medievais Bernal de Bonaval, Joan Airas e
Airas Nunes.
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Villar, Marta, “De Castelao al crimen del Jalisco”, La Opinión, “El Domingo”, n.º 816,
29 xaneiro 2017, pp. 2-4.
María Docampo, unha galega en Nova York, foi a encargada de axudar a Castelao nas
tarefas de tradución da súa obra. Un documento desclasificado pola CIA, destacou que
Docampo era unha espía de Castelao durante o seu exilio nos Estados Unidos. Dominaba
tanto o inglés coma o portugués, ao traballar coma intérprete no Banco de Londres de
Wall Street. Foi asasinada en 1948 polo seu marido.

_____, “La trágica historia de la espía de Castelao”, Faro de Vigo, “Estela”, n.º 766, 29
xaneiro 2017, p. 6.
Repasa a figura de María Docampo, tradutora e secretaria persoal de Castelao durante a
súa estadía en Nova York. Na realidade, a axudante do escritor era unha axente secreta da
CIA. Cando Castelao se converteu nun exiliado ao finalizar a Guerra Civil, María
desapareceu e rematou sendo asasinada xunto coa súa nai e a súa irmá Encarnación polo
seu propio marido, O Jalisco.

Villot, José María, “Fiesta y más”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego,
“Opinión”, “El balcón del pueblo”, 25 xullo 2017, p. 25.
Fala sobre a celebración do 25 de xullo, día de Galicia e comenta a necesidade de lembrar
a Castelao e Celso Emilio Ferreiro, do que cita o poema “Monólogo do vello traballador”.

_____, “De Castelao a Feijóo”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego,
“Opinión”, “El balcón del pueblo”, 25 novembro 2017, p. 25.
Compara a falta de medios que tivo Castelao para a construción do nacionalismo galego
co que está a facer Feijoo á fronte da Xunta de Galicia.

Xil, Antón, “Venden o leito de morte de Castelao...”, Diario de Arousa, “Opinión”,
“Cousas de ningures”, 20 decembro 2017, p. 6.
Láiase da situación na que se atopa o Centro Galego de Bos Aires, refírese ao cuarto no
que faleceu Castelao e indica que este centro foi referencia de intelectuais, artistas,
pintores, literatos, médicos etc. do Bos Aires de mediados do século pasado.
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V. 7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Abelenda, Ana, “Luz Pozo Garza. ʻTeño case 95 anos e sigo namorada”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “A Luz das Nosas Letras”, “Entrevista”, 28 abril 2017, p. 2.
Conversa na que a poeta e académica Luz Pozo Garza repasa a súa vida e obra. Comenta
que a súa vida é unha novela inmensa que rompe a caixa do tempo coa música do amor,
fala dos seu dous maridos, Francisco e Eduardo, e detense nos seus libros Verbas
derradeiras (1976) e informa de que está a traballar no volume Libro de Tor que sairá en
2017.
_____, “Manuel Rivas. ʻCon Luz entraba na clase a primavera”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Luz en dúas voces”, “Así falan da mestra”, 28 abril 2017, p. 5.
O escritor Manuel Rivas lembra a súa xuventude coruñesa no instituto de Monelos coa
profesora Luz Pozo Garza.
_____, “Xosé María Álvarez Cáccamo. ʻSaltamos xuntos dun tren a outro”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “Luz en dúas voces”, “Así falan da mestra”, 28 abril 2017, p. 5.
O escritor e crítico literario Xosé M.ª Álvarez Cáccamo lembra as súas vivencias con Luz
Pozo Garza en Vigo ou unha viaxe a Alemaña en 1999.

Albo, Francisco, “Xabier Quiroga. ‘Sorpréndeme a acollida que estou tendo en castelán”,
La Voz de Galicia, “Fugas”, “Literatura”, “O personaxe”, 28 xullo 2017, p. 6.
O escritor Xabier Quiroga explica nesta conversa que se sorprende do éxito que está a ter
tanto a versión orixinal de Izan o da saca (2016), que vai pola cuarta edición, como a súa
versión en lingua española de La casa del nazi (2017).
Alonso, Serafín, “Gerardo Lorenzo Torres. ʻSabino ha sido siempre una persona
enamorada de Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 27 abril
2017, p. 10.
O sobriño de Sabino Torres Ferrer, Gerardo Lorenzo Torres, indica que o seu tío foi un
dos grandes poetas galegos da Pontevedra do século XX por ser un dos principais
impulsores da colección Benito Soto e comenta que será nomeado fillo predilecto da
cidade de Pontevedra.
Arias, Cristina, “Estrella Naseiro. ʻVilalba ten unha vida cultural moi rica, non fai nada
quen non quere”, El Progreso, “A Chaira”, 11 decembro 2017, p. 12.
Conversa con Estrella Naseiro na que explica como chegou ao teatro, o mellor de
interpretar a outros, o papel máis complicado, o seu gusto pola comedia costumbrista, o
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truco para facer rir, a súa faceta como escritora, e os distintos proxectos profesionais que
están a desenvolver e os que ten en mente.

Armada, Alfonso, “Nélida Piñon. ‘Cervantes es una institución más importante que los
derechos humanos”, ABC, “Libros”, “Entrevista”, 30 decembro 2017, p. 12.
Conversa con Nélida Piñón, na que, entre outros aspectos, explica a súa “condición de
hija de las vacas gallegas” e detalla o recoñecemento que fai das súas fontes galegas en
La épica del corazón, destacando que “tuve la felicidad inmensa de darme cuenta desde
niña de que nací en un lugar singular, y vivo siempre en lo mismo” e que “nací en medio
de la extravagancia, comiendo pulpo y escuchando los sonidos de una lengua que no era
la mía”, o que explica que teña “un amor tan grande al Atlántico como portador de
aventuras”.
Baena, Ana, “Xabier Quiroga. ʻQuedei engaiolado coa relación intensa entre os nazis e
Galicia, e como se tentou disimular”, Atlántico Diario, “Vigo”, 23 xuño 2017, p. 10.
O escritor Xabier Quiroga comenta que vén de presentar a versión española de Izan o da
saca (2016), explica que non cre que teña unha segunda parte e que se documentou sobre
a presenza dos nazis en Galiza.
Barreiro, Alejandro, “Pondal, el poeta de los ʻQueixumesʼ será el cantor de ʻOs Eoas”,
La Voz de Galicia, “Especial 135 años de La Voz de Galicia”, vol. 2, “Cultura”, “1912:
Entrevista a Eduardo Pondal”, 26 marzo 2017, p. 180.
Reprodúcese unha entrevista realizada a Eduardo Pondal en 1912 e publicada en La Voz
de Galicia na que debulla a súa obra literaria, nomeadamete Os Eoas.

Bertojo, Miguel, “Aires de Rosalía en blanco y negro”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
13 marzo 2017, p. 27.
Conversa na que o fotógrafo Xurxo Lobato comenta que a exposición Airiños Aires,
Rosalía é unha viaxe a través de 57 fotografías de gran formato inspiradas nos periplos
vitais de Rosalía de Castro.

B. LL., “Miguel de Lira. ‘Cans me gusta porque es un festival que hace país”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 27 maio 2017, p. 43.
O actor Miguel de Lira comenta que a montaxe Chévere 3.0 comezará a súa
representación en diferentes puntos de Santiago de Compostela a partir de xullo de 2017.

Bouzas, Belén, “Alonso Caxade. ‘A industria musical? Não existe”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, 26 outubro 2017, pp. 4-5.
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O músico Alonso Caxade indica que comezou a colaborar co poeta Sechu Sende e que a
partir do “E isto é o amor” creou unha peza moi bailábel
Casal, Borja e Xesús Fraga, “Manuel Rivas. ʻA memoria non ten que ver co pasado, ten
que ver co coñecemento”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 agosto 2017, p. 36.
Conversa na que o escritor Manuel Rivas reflexiona sobre o pasado e sobre o seu libro
Os libros arden mal (2006) e onde anuncia que xunto con Manuel Bragado, dentro da
Feira do Libro da Coruña, participará nun acto na dársena da Coruña onde se queimaron
libros.
Casanova, Jorge, “Lucía Regueiro. ʻMi sueño es hacer de Rosalía”, La Voz de Galicia,
“Muy de cerca”, 2 marzo 2017, contracuberta.
A actriz e presentadora Lucía Regueiro expón nesta conversa que o seu soño profesional
é facer de Rosalía de Castro e por iso investigará se a poeta montaba a cabalo.

Castro, Ángel, “Xabier Quiroga. ‘La presencia nazi en Galicia ha permanecido oculta
durante muchos años”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 997/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 997, “laEntrevista”, 20 agosto
2017, p. 31.
O escritor Xabier Quiroga detalla nesta conversa que vén de publicar a versión española
de Izan o da saca (2016) baixo o título La casa del nazi. Detalla que para este relato
visitou moitos dos lugares da novela, que presenta gran cantidade de tramas e que está
narrada de acordo a dúas liñas temporais.

Castro, R., “Mercedes Peón: ‘Coa liberdade de saberse única”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, n.º 230, 19 xaneiro 2017, pp. 4-5.
Conversa con Mercedes Peón sobre o seu próximo disco, no que inserirá a canción “MK”
na que estará presente María Reimóndez “por ser a protagonista da súa novela a música
dos seres vivos” e tamén aparecerá a súa voz en alemán, extraída dun poema seu, na
canción “Linguas elementais”, baseada nun dos poemas de Sukirtharani, recollidos no
poemario colectivo de autoras támiles e galegas Vanakkam.
_____, “Davide Salvado. ʻEu só quero que a miña obra se entenda e que a xente se
emocione”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 11 maio 2017, pp. 4-5.
O músico Davide Salvado indica nesta conversa que un dos elementos máis salientábeis
da súa proposta musical é o de incorporar temáticas contemporáneas a través das letras
de escritores novos como Gonzalo Hermo, Xabi Xardón ou Luís Valle.
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_____, “María Pilar García Negro e María Xosé Porteiro. ʻDebe ʻA derradeira lección do
mestreʼ de Castelao vir para Galiza?”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 25 maio 2017, pp.
4-5.
Conversa dupla coa profesora M.ª Pilar García Negro e M.ª Xosé Porteiro na que falan
do destino ideal que debe ter a obra de Castelao A derradeira leición do mestre que
actualmente está en Buenos Aires.
_____, “Ignacio Vilar. ʻLevar ao cine a biografía de Rosalía de Castro é unha das miñas
maiores ilusións”, Sermos Galiza, “Especial V Aniversario”, “Cultura”, 15 xuño 2017, p.
52.
O cineasta valdeorrés Ignacio Vilar manifesta que levar ao cinema a biografía de Rosalía
de Castro é unha das súas meirandes arelas e asemade apunta que o reto para o futuro é o
de ter claro que “temos que contar as nosas historias no noso idioma”.
_____, “Carlos Biscainho. ʻA crise do teatro galego estivo reforzada polo absoluto
desleixo das institucións”, Sermos Galiza, “Especial V Aniversario”, “Cultura”, 15 xuño
2017, p. 60.
O profesor Carlos Biscainho considera que unha das súas meirandes preocupacións no
teatro galego do futuro é a competencia oral na lingua galega dos novos intérpretes e que
confía nas novas e novos dramaturgos.
_____, “Miguel de Lira. ʻCanta a túa aldea e serás universal, eu sempre crin nese rollo”,
Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Cultura”, 15 xuño 2017, pp. 4-5.
O actor Miguel de Lira detalla nesta conversa como montaron a Sala Nasa, que o público
nunca os deixou de lado e que gañaron novo público urbano. Detense en Eroski Paraíso
que triunfa tanto en Galiza como no exterior e sempre en galego.
_____, “Henrique Alvarellos. ʻNa miña familia hai unha especie de liña de sangue
editorial estraña”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 22 xuño 2017, pp. 4-5.
O editor Henrique Alvarellos repasa a historia da editorial Alvarellos dende que nace en
Lugo en 1977 até os nosos días, explica que estrearán a colección infantil “Verdemar” e
que lle gustaría que seguise moitos anos a editorial Alvarellos.

Colmeneiro, Xosé Lois, “Rochi Nóvoa Vázquez. ‘O amor é unha loita na que hai
vencedores, vencidos e, sobre todo, moitos cobardes”, La Región, “Monterrei”, 5 abril
2017, p. 24.
Conversa coa poeta e mestra Rochi Nóvoa Vázquez, con motivo da autopublicación do
seu poemario Instances (2017) na feira do Lázaro de Verín, acompañada do músico José
Manuel Salgado e da ilustradora Paulinha de Arzoá. Aclara o título do poemario e “a
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superación, a rebeldía e a loita diaria” presentes nas súas obras; afirma que “escribir de
amor é escribir tamén de guerra”; explica que a obra adianta un proxecto colectivo con
outros autores; informa dos puntos de venda e do seu próximo acto cultural.
Díaz, José Luís, “Alfredo Conde. ʻLa literatura es una forma de robarle vidas a la muerte,
yo las he vivido todas y cada una”, La Región, “Ourense”, 2 xuño 2017, p. 9.
O escritor Alfredo Conde comenta que acaba de novelar a vida dun cura condenado por
apropiación indebida e mais que está a documentar unha novela sobre o Batallón literario
universitario que participou na guerra da independencia.

Fernández, Elisabet, “Chus Pato. ‘O discurso fala do poema como ruína e da metáfora”,
La Región, “Ourense”, 23 setembro 2017, p. 9.
A poeta ourensá Chus Pato destaca que no discurso de ingreso na RAG falará sobre a
poesía e o poema co título “Baixo o límite” e recalca a importancia que tivo o IES Otero
Pedrayo de Ourense na súa vida literaria.

Fernández, Laura, “M.ª Luisa Suárez Blanco. ‘El cariño y la pasión que sentía papá por
Allariz está presente en su obra”, La Región, “Allariz”, “Personaje del día”, 19 agosto
2017, p. 22.
A filla do novelista e lingüista Marcial Suárez, M.ª Luisa Suárez Blanco, comenta que o
seu pai publicou O acomodador e outras narraciós e que parte do seu legado literario e
artístico será cedido ao concello de Allariz.
Gago González, José Mª, “Xesús Couceiro Rivas. ʻLogré convertir lo que me apasionaba
en mi trabajo”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 27 xuño 2017, p. 18.
O fundador da libraría Couceiro, Xesús Couceiro Rivas, reflexiona sobre a o seu traballo
de libreiro dende 1969 e a súa especialización no libro primeiro en lingua galega e despois
tamén en portuguesa.
García, M., “María Canosa. ʻA intriga está en situacións cotiás”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Entrevista”, 21 xaneiro 2017, p.
L10.
A escritora María Canosa comenta nesta conversa que o seu último libro Cando cae a luz
presenta trece relatos cunha temática de terror e que en 2016 publicou seis libros como
autora e dous como coautora.
_____, “Miguel Sande. ʻReflicto a desaparición da clase media”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 9 febreiro 2017, p. L10.
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O escritor e xornalista Miguel Sande comenta que a súa obra A candidata está contada
con tres voces (nai, filla moza e pai) cunha proposta narrativa diferente para cada voz e
cunha linguaxe moi directa.
_____, “Justo Beramendi. ʻO museo naceu para conservar a galeguidade e ese motivo
segue aí”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 outubro 2017, p. 38.
O presidente do padroado do Museo do Pobo Galego, Xusto Beramendi, lembra nesta
conversa os inicios do Museo do Pobo Galego en 1977 con Ramón Piñeiro, García Sabell,
Xaquín Lourenzo, Otero Pedrayo ou Antonio Fraguas.

Gay, Gonzalo, “Manuel Ferreiro. ‘O himno galego non recolle o texto orixinal de
Pondal”, La Región, “Ourense”, 9 novembro 2017, p. 6.
O filólogo Manuel Ferreiro indica nesta conversa que o himno galego se asumiu como
himno oficial pola irmandades galegas no exterior en 1916 e que a letra orixinal que se
imprimou na Habana presenta varios erros.

G.G., “Fernando López-Acuña. ‘Dende a Habana chegou a composición ós centros
galegos”, La Región, “Ourense”, 9 novembro 2017, p. 6.
O musicólogo Fernando López-Acuña fala nesta conversa da historia do himno galego
do que subliña dúas datas, 1907 e 1913, co traslado dos restos de Pascual Veiga a Galiza.
Giráldez, José Miguel, “Francisco Castro. ʻEu son un activista da nosa lingua e da nosa
cultura”, El Correo Gallego, “2domingo”, 22 xaneiro 2017, pp. 2-3.
Conversa na que Francisco Castro se centra na análise da nova etapa da editorial Galaxia
coa súa persoa á fronte, subliña a importancia de Carlos Casares e Víctor F. Freixanes na
historia de Galaxia. Afirma que cómpre descubrir novos talentos literarios e que en
Galaxia collen os grandes clásicos galegos coa mellor literatura nova.

González, Brenda, “Estíbaliz Espinosa. ‘Lembro a síndrome da impostora; era
neofalante”, El Progreso, “deVerano”, 31 agosto 2017, p. 50/ Diario de Pontevedra,
“reviSta”, n.º 881, 2 setembro 2017, p. 4, “Entrevista”.
A escritora Estíbaliz Espinosa indica nesta entrevista que debutou na poesía en 1999 con
Mecánica Zeleste, que é licenciada en Socioloxía e mais que está moi activa nas redes.
Gutierrez, Bea, “Celia González. ʻNo teatro as crianzas aprenden a tratarse con respecto
e igualdade”, Sermos Galiza, “Caderno de Verán”, n.º 24, 6 xullo 2017, contracuberta.
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A xefa de estudos da Escola de Teatro de Narón, Celia González, comenta nesta conversa
a importancia do teatro no desenvolvemento dos cativos e mais que unha escola de teatro
crea un público estábel para diferentes espectáculos culturais.

K.A., “Nuria Neira. ‘Pedimos que se le dedique un Día das Letras Galegas”, El Progreso,
“Lugo”, “Emergentes”, 12 decembro 2017, p. 12.

Recolle a petición da entrevistada de dedicarlle un Día das Letras Galegas ao escritor Fiz
Vergara Vilariño.

Llera, Luis Carlos, “Xosé González Martínez. ʻDemostramos que o galego era unha
lingua útil para falar de todo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 31 marzo 2017, p. 37.
O presidente do Foro Enrique Peinador, Xosé González Martínez, detalla que coñecía a
Eduardo Blanco Amor e que para restaurar a súa memoria crearon un premio de novela
galega no que corenta e dous concellos para o que puxeron 25.000 pesetas cada un e foise
organizando de xeito itinerante.
López, Belén, “Manuel Pérez Lourido. ʻSinto a poesía como unha terapia”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 13 maio 2017, p. 58.
O poeta Manuel Pérez Lourido comenta nesta entrevista que regresa á poesía en español
da man da colección “Discursiva” e indica que tamén publicou en galego como, por
exemplo, Vértebras e lóstregos en 2012.
_____, “Yolanda Castaño. ʻAs mulleres levaron o xénero á vangarda”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 7 outubro 2017, p. 13.
A poeta Yolanda Castaño comenta nesta conversa que foi unha das tres mulleres que
inaugurou o congreso literario “Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega” da AELG
asociación sobre a que opina que presenta propostas que axudan á visibilidade, á unión e
ao debate.
_____, “Antón Lopo. ʻOs da miña xeración fomos todos astronautas”, Diario de
Pontevedra/ El Progreso, “Á última”, 9 outubro 2017, contracuberta.
O escritor Antón Lopo comenta que vén de participar no congreso “Nós tamén navegar.
40 anos de poesía galega” e indica que a peor poesía que se fai actualmente é a dos medios
de comunicación.
_____, “Eli Ríos. ʻOs galegos temos un humor moi besta”, Diario de Pontevedra/ El
Progreso, “Á última”, 6 novembro 2017, contracuberta.
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Entrevista de Belén López a Eli Ríos na que falan sobre os seus dous últimos premios
literarios: o Torrente Ballester en narrativa por Luns e o López Abente por Culpable.
Tamén tratan aspectos como o papel das mulleres dentro da literatura galega.

M. F., “Armando Requeixo. ‘Non me convencen nin os críticos destrutores nin os
compracentes”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol, “Suplemento Dominical”,
“laEntrevista”, 12 novembro 2017, p. 31.
Recolle a entrevista feita a Armando Requeixo, con motivo do premio Manuel Reimóndez
Portela, na que fala do seu blog, da situación da literatura galega e do seu papel como
xurado, entre outras cuestións.

Mallo, Saleta, “Olegario Sotelo Blanco. ‘A relación entre cultura e administracións
atravesa o seu momento máis escuro”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 20 marzo 2017,
p. 12.
Olegario Sotelo Blanco, presidente da Fundación Sotelo Blanco, céntrase na actividade
da fundación que preside e comenta nesta entrevista que crearon o premio de teatro
Arlequín e o Leliadoura de Poesía e mais que publican a revista A Trabe de Ouro.

Medina, Eduardo, “Xabier Quiroga. ‘Se queremos estabilizar un sistema literario propio,
non difamemos títulos”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 12 xuño 2017, p. 15.
O escritor Xabier Quiroga fala da importancia de que o feito cultural galego salte as
fronteiras lingüísticas do galego e comenta que Pepe O Reina, o seu taxista detective, é
unha mestura de audacia e romanticismo, decencia con descaro, intrepidez con
honestidade e algo desvergonzado.

Montero, Tamara, “Víctor F. Freixanes. ‘Este é un país demográficamente pequeno que
fai milagres”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 16 xaneiro 2017, p. 25.
Reflexiona Víctor F. Freixanes sobre o seu relevo á fronte da editorial Galaxia, sobre a
compatibilidade entre o papel e a pantalla e tamén sobre a RAG e o Consello da Cultura
Galega.

Montins, Sonia, “Siro López. ‘Os estudos sobre o humor en España son mínimos”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 11 marzo 2017, p. 37.
O humorista Siro López comenta que a súa obra Cervantes e o Quixote. A invención do
humorismo céntrase no humorismo dun personaxe ridículo que fai parvadas e subliña que
os primeiros en se decataren deste humorismo foron os románticos e finaliza indicando
que en España nunca se tomou o humor en serio e que a día de hoxe non interesa.
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_____, “Antón Lamazares. ‘A poesía é o máis importante, sen poesía ningunha das artes
existiría”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 xuño 2017, p. 37.
O pintor Antón Lamazares considera que a lírica pódese pintar e que o demostra a través
de máis de cen cadros con versos de Uxío Novoneyra en Flor Novoneyra.

_____, “Diego Giráldez. ‘Hay que romper la monotonía de que O Porriño es sólo granito
rosa y Palacios”, Faro de Vigo, “Especial”, 23 setembro 2017, p. 19.
O escritor Diego Giráldez, autor de Galería de saldos, fala da súa experiencia como
pregoeiro da Festas do Cristo de 2017 no Porriño.
Neira, Carolina, “Fernando Miranda. ʻSe me tocara a lotería e puidera decidir o que
quero, quedaría en Bueu”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 452, “O
Morrazo”, “Bueu”, “Cangas”, 28 xaneiro 2017, p. 5.
Conversa con Fernando Miranda, dinamizador cultural e dono da libraría Miranda de
Bueu que cumple 25 anos en que ademais inclúese unha recomendación de libros.
Neira, Nieves, “Celia Parra. ʻEn Galicia hai unha concentración moi grande de
videopoesía”, El Progreso, “Comarcas”, 26 agosto 2017, p. 12.
O poeta e produtora audiovisual Celia Parra indica que co seu proxecto “Versogramas”
quere radiografar o panorama internacional da videopoesía e que será presentado o 27 de
agosto de 2017 na Fundación Uxío Novoneyra.
Obelleiro, M., “Carme Fernández Pérez-Sanjulián. ʻÉ envexábel a teoría e a acción das
Irmandades”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 9 febreiro 2017, pp. 4-5.
A profesora Carme Fernández Pérez-Sanjulián fala nesta conversa do volume As
Irmandades da Fala, cen anos despois que ela mesma coordinou e da que afirma que é
unha obra interdisciplinar da Universidade da Coruña coa participación de especialistas
da Universidade de Vigo e mais de Santiago de Compostela, das Fundacións Vicente
Risco e Castelao, etc. Asemade, apunta a pertinencia da vixencia das Irmandades da Fala
e recalca o labor do grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega da Universidade
da Coruña a prol da lingua galega con múltiplos proxectos e con resultados visíbeis.

_____, “Xosé Leal. ‘A xente ten que sentirse partícipe da cultura e non excluída”, Sermos
Galiza, “fóradeserie”, 16 marzo 2017, pp. 2-3.
Conversa co responsábel da área de Cultura e Normalización Lingüística da Deputación
de Pontevedra e Concelleiro de Novas Tecnoloxías en Bueu, na que explica que a
Deputación “está para colaborar cos concellos, maiormente cos máis pequenos”, xa que
procuran “democratizar a cultura de base, que non haxa persoas privilexiadas que poidan
achegarse á cultura, senón que todas e todos poidan acceder” e promover que “a cultura
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debe ser inclusiva, todo o mundo debe ter capacidade para acceder á cultura, tanto se
falamos de capacidade económica como se falamos de calquera cuestión de diversidade
funcional”. Respecto ao Ano Castelao conmemorado en 2016 apunta que “serviu para que
moita xente coñecese moitas facetas da súa vida e obra que non coñecía e para focalizar
a actividade cultural en base a aspectos que cultivou”. Comenta que “a colección Illas
Cíes é a única de poesía que hai nas deputacións” e lembra que O Museo de Pontevedra
cumpre o 90 aniversario da súa creación o 30 de decembro. Explica que ademais de fondo
documental de Castelao (como os orixinais de Álbum Nós), o Museo de Pontevedra tamén
acolle fondo doutros autores, que “están para consulta para diversos estudos”, aínda que
non teñen espazo físico para poder expolo.

_____, “Francisco Rodríguez. ‘Compromiso e entrega á cultura do país”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, n.º 241, 6 abril 2017, pp. 4-5.
Conversa co gañador do I Premio Nacional Galiza Cultura, concedida pola asociación
homónima, na que repasa a súa traxectoria cultural. Explica que non quixo quedar en
Madrid ao rematar os seus estudos; que se lle vetou a entrada na Universidade de Santiago
de Compostela; o seu interese por estudar a Manuel Curros Enríquez e a Rosalía de
Castro, e cita a súa tese de doutoramento sobre ela e o seu interese por situala como
escritora galega e clásica universal; e apunta que “no caso galego é moi difícil separar
cultura do estatus e da situación do país”.
_____, “Ángeles Huerta. ʻO filme fala das lembranzas que secan e das que irrompen de
maneira violenta”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 2 novembro 2017, pp. 4-5.
A cineasta Ángeles Huerta fala da súa obra Esquece Monelos e informa de que está a
traballar na adaptación do primeiro relato de Arrainaos, de X. L. Méndez Ferrín, ao
cinema co título O corpo aberto.
Ocampo, Elena, “Xabier Quiroga. ʻA suposta fuxida de Hitler por Vigo é un campo aberto
á investigación”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.028, 22 xullo 2017, p. 2.
Conversa na que o escritor Xabier Quiroga detalla que vén de publicar a versión española
de Izan o da saca (2016) que é a súa primeira incursión en lingua española e que nela fala
da ruta pola que os nazis fuxían de Europa por Galiza.
_____, “Lourdes Díaz. ʻLos mejores literatos del siglo XX son gallegos: Cunqueiro,
Torrente Ballester...”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 setembro 2017, p. 18.
A directora da axencia literaria Rolling Words comenta que traballa con escritores
consagrados como Francisco Castro ou Xabier Quiroga e refírese tamén a Torrente
Ballester, Álvaro Cunqueiro e Rosalía de Castro.
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Pardo, Alicia, “María Canosa. ‘O camiño da escrita é un camiño de aprendizaxe, sempre
agardo mellorar cada vez”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 25 abril 2017,
p. 12.
A escritora María Canosa comenta nesta conversa que presentará o seu último libro para
adultos Cando cae a luz na Livraria Suévia da Coruña composto por trece contos de medo
e misterio.

______, “Lola Roel. ‘El teatro me ha ayudado a conocer al otro,, pero también a ahondar
en mí”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 23 novembro 2017, p. 12.
Conversa coa autora da obra Anónima 18 interpretada no Fórum Metropolitano polo
grupo Ditirambo Teatro Coruña. Na entrevista abórdanse temas como a violencia de
xénero, a obra narrativa da autora ou o vínculo das súas obras coa realidade.

Porto, Héctor J., “Marina Mayoral. ‘Os dous grandes temas da miña vida son Emilia
Pardo Bazán e Rosalía”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 28 xuño 2017, p. 39.
A escritora e nova académica da RAG Marina Mayoral apunta que os dous grandes temas
da súa vida son Emilia Pardo Bazán e mais Rosalía de Castro serán o eixo do discurso
que está a preparar para o seu ingreso na RAG.

Pousa, Luis, “Xosé María Lema Suárez. ‘Veo ata un cego: a paisaxe é un dos maiores
activos da Costa da Morte”, El Correo Gallego, “Entrevista”, 17 xaneiro 2017, p. 19.
Conversa na que Xosé María Lema Suárez reflexiona sobre a personalidade propia da
Costa da Morte que se ve reflectida na súa paisaxe e tamén na literatura como, por
exemplo, no roteiro literario da Costa do Solpor e tamén vencellándoa con A illa do
tesouro de R. L. Stevenson.

______, “Claudio Rodríguez Fer. ‘A utopía é unha realidade xa existente no amor e a
poesía”, El Correo Gallego, “Entrevista”, 27 xaneiro 2017, p. 14.
Faise un repaso pola vida e obra de Claudio Rodríguez Fer e a seguir o entrevistado
reflexiona sobre a poesía, da que indica que é indisociábel da vida dende o seu primeiro
libro xuvenil, e tamén fala dos seus libros Poemas de amor sen morte ou A unha muller
descoñecida.

______, “Anxo Angueira. ‘O fútbol ensinoume moitísimo”, La Voz de Galicia, “Muy
cerca”, 13 outubro 2017, contracuberta.
Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, comenta nesta conversa o
labor da fundación que preside e explica que o verdadeiro dito é “Como chove miudiño,
como chove miudiño, polas brañas de Laíño polas veigas de Lestrove”.
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Prieto, Cristina, “María Lado. ‘Son unha namorada do Museo, ten un fondo incrible”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, 17 maio 2017, p. 19.
A actriz e poeta María Lado fala do seu labor como guía na terceira xornada das “Visitas
cruzadas” do Museo de Pontevedra onde se deterá na Sala de Castelao

_____, “Iria Collazo. ‘Quero facer unha viaxe pola figura da muller”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 24 maio 2017, p. 11.
A escritora Iria Collazo comenta nesta breve conversa que na primeira edición das
“Visitas cruzadas” do Museo de Pontevedra terá un lugar relevante o álbum da guerra de
Castelao.

_____, “Quico Cadaval. ‘Calquera pode abrir a porta do tesouro”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 24 maio 2017, p. 11.
O dramaturgo Quico Cadaval comenta que nas “Visitas cruzadas” do Museo de
Pontevedra partirá do emocional coa presenza importante de Castelao e mais do teatro.

Ramil, Ana, “Marina Mayoral. ‘Rosalía é un símbolo en Galicia, pero fóra aínda está por
recoñecer en moitos sitios”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 2 decembro 2017, p.
30.
A escritora Marina Mayoral subliña nesta entrevista a relevancia da figura de Rosalía de
Castro e destaca que centrou as súas investigación en dúas mulleres Rosalía de Castro e
mais Emilia Pardo Bazán.

Rey, Lidia, “Eduardo Camilo Bóveda. ‘Si Curros Enríquez y Rosalía tienen una
fundación, ¿Por qué no Blanco Amor?”, La Región, “Ourense”, 16 abril 2017, p. 7/
Atlántico Diario, “Sociedad”, 18 abril 2017, p. 38.
Conversa na que Eduardo Camilo Bóveda, sobriño e afillado de Eduardo Blanco Amor,
comenta que se ten que crear a Fundación Eduardo Blanco Amor e mais que o seu propio
tío estaría contento se vise a nova versión cinematográfica de A esmorga, rodada en
Ourense e en galego.

Rivera, Paco, “Comba Campoy: ‘O espectáculo de Barriga Verde está vivo na memoria
colectiva galega”, El Progreso, “Revista”, 30 setembro 2017, pp. 22-23.
Conversa con Comba Campoy García na que, entre outros aspectos, sinala que “Barriga
Verde é unha parte das miñas ocupacións actuais” e detalla as actividades desenvolvidas
para promover este personaxe das festas populares galegas hogano, a raíz das
investigacións para a súa tese de doutoramento, pesquisa que lle reportou decatarse de
que pervivía, en persoas que o viran actuar á idade de oito anos, a “alegría que lles
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producía” e as “enormes similitudes do espectáculo cos tradicionais de Italia Francia ou
Portugal”. Salienta o documental que realizou en 2010 xunto co seu director de tese,
Marcelino Martínez, e alude a recentes representacións da barraca que se complementan
co á parte “falta un libro que recuerde las barracas pioneras en Lugo” e tamén co á parte
“Mucho más que títeres” no que rememora “con nostalgia” as súas lembranzas de José
Silvent Martínez co espectáculo Barriga Verde.

Rodríguez, Rubén D., “Manuel Ferreiro. ‘Sería desexable que Pondal estivese máis
presente no corazón e na cabeza dos galegos”, La Opinión, “A Coruña”, 14 decembro
2017, p. 11.
Conversa con Manuel Ferreiro con motivo da conmemoración do centenario da morte de
Eduardo Pondal por parte do Instituto José Cornide e da Real Academia Galega ese
mesmo día. Apunta que a figura de Pondal segue na memoria da comarca de Bergantiños
e tamén “no corazón de todos os galegos e galegas”, por ser o autor da letra do himno
galego. Comenta que para el o fundamental de Pondal é “a súa posición radical e
comprometida perante o feito literario e perante a situación do país” e o feito de que é “un
autor complexo, poliédrico, con moitos estilos e influencias na súa poesía, coa exaltación
da chamada ao combate”. Critica que a súa figura tería maior pegada se "o sistema escolar
e as institucións deste país se puxesen ao servizo dunha conciencia nova”. Indica, respecto
das innovacións temáticas e técnicas da obra de Pondal, que posuía “unha altísima
calidade lingüística e estilística, un criterio de selección estética espectacular” e unha
formación lingüística moi fonda. Recoñece que, á parte de Pondal, “cantor da raza
galega”, Ramón Cabanillas, Uxío Novoneyra e Manuel María poden considerarse
cantores do “pobo galego”.
Rodríguez, Xosé Manoel, “Xosé Carlos Caneiro. ʻTemos que reivindicar a Cela e á
Mazurca”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 xaneiro 2017, p. 33.
Comenta Xosé Carlos Caneiro nesta conversa que presentará proximamente a versión
española de A vida nova de Madame Bobary baixo o título de Todas la vidas de Madame
Bobary e indica que contará con máis de setecentas páxinas.
_____, “Xosé Carlos Caneiro. ʻEscribo novelas femininas e feministas, ese é o meu
universo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 6 marzo 2017, p. 25.
Entrevista na que Xosé Carlos Caneiro destaca que a súa nova novela en español Todas
la vidas de Madame Bobary é unha reescrita da obra A vida nova de Madame Bobary
(2008) publicada orixinariamente en lingua galega.

Santos, Ágatha de, “Marilar Aleixandre. ‘Unha das cousas que me gustaría é achegar a
Academia á xente”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 37/ La Opinión, contracuberta, 13
xaneiro 2017.
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Marilar Aleixandre indica nesta conversa que no seu ingreso na RAG lerá un discurso
titulado “Voces termando da paisaxe galega” co que pretende achegar a esta institución
unha perspectiva feminista e que a xente a vexa útil.

T. S., “Yolanda Castaño. ‘Ás veces a muller no rock máis que un suxeito pensante foi un
obxecto pensado”, La Opinión, “Cambre/ Culleredo”, 10 agosto 2017, p. 12.
A poeta Yolanda Castaño reflexiona sobre o machismo, a representación da muller nas
letras e informa de que participará no centro social da Barcala nunha mesa redonda sobre
o rock e o xénero.

Varela, Lourdes, “Francisco Castro. ‘Vexo un futuro de convivencia entre os formatos
dixiais e o libro de papel”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 609, 12 xaneiro 2017, p.
V/ La Opinión, “Saberes”, n.º 562, 14 xaneiro 2017, p. 11, “Entrevista”.
Conversa na que Francisco Castro comenta a súa experiencia como novo director da
editorial Galaxia, fala dos seus plans de futuro, detalla que na editorial por riba de todo
está a calidade e reflexiona sobre o futuro do libro impreso e do libro electrónico.

_____, “Xurxo Martínez González. ‘O Banquete de Conxo foi un reto clave para o
Rexurdimento”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 610, 19 xaneiro 2017, p. V/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 563, 21 xaneiro 2017, p. 11, “Entrevista”.
O filólogo e investigador Xurxo Martínez González fala nesta conversa sobre o discurso
identitario galego no século XIX centrándose no Rexurdimento, no Banquete de Conxo
e posteriormente nas Irmandades da Fala a comezos do século XX.

_____, “Francisco Coímbra. ‘A palabra é unha das ferramentas máis poderosas creadas
polos seres humanos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 611, 26 xaneiro 2017, p. V/
La Opinión, “Saberes”, n.º 564, 28 xaneiro 2017, p. 11, “Entrevista”.
O escritor e filólogo Francisco Coímbra comenta que Cornualles constitúe un espazo
literario autónomo universalmente coñecido e que este forma parte de súa novela Crónica
Córnica coa que foi finalista do premio Xerais de Novela 2016.

_____, “Manuel Vilanova. ‘O máis importante é ter amor pola lingua na que se escribe”,
La Opinión, “Saberes”, n.º 565, “Entrevista”, 4 febreiro 2017, p. 11.
O poeta Manuel Vilanova destaca nesta conversa que o poemario Un banco na Gran Vía
é un esforzo creativo de madureza, que non lle gusta presentarse aos premios económicos
e finalmente recalca a importancia de Rosalía de Castro dentro da literatura galega.
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_____, “Mabel Rivera. ‘Os roles das actrices adoitan ser subsidiarios daqueles dos
actores”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 615, 23 febreiro 2017, p. V/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 568, 25 febreiro 2017, p. 11, “Entrevista”.
Mabel Rivera detense nas problemáticas polas que están a atravesar as actrices e os
actores galegos, indica que é unha vergoña que vivir da actuación se converte nun luxo e
alude a que o Centro Dramático Galego necesita unha auténtica autonomía de xestión
como centro de creación artística.

_____, “Carlos Gandón. ‘Crear rock coa poesía galega foi, ao tempo, unha ousadía e un
luxo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 616, 2 marzo 2017, p. V/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 569, 4 marzo 2017, p. 11, “Entrevista”.
O guitarrista do grupo Astarot, Carlos Gandón, explica que o LP Longa noite de pedra
puxeron música rock a textos de poetas galegos con lixeiros acenos de folk.

_____, “Edurne Baines. ‘O noso é a comunicación gráfica de Galicia”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 620, 30 marzo 2017, p. V/ La Opinión, “Saberes”, n.º 573, 1 abril
2017, p. 11, “Entrevista”.
A editora Edurne Baines fala das características do proxecto Belagua de libros de
fotografía artística con volumes como Galicia, todo un mundo ou O libro do Courel.

_____, “Manuel Bragado. ‘A revolución pendente da nosa sociedade é a da lectura
literaria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 629, 1 xuño 2017, p. V.
O director xeral da editorial Xerais, Manuel Bragado, fala da editorial que el dirixe e
céntrase na entrega dos premios Xerais que terá lugar o 3 de xuño de 2017 na illa de San
Simón e subliña que a meirande parte das persoas galardoadas con estes premios xa se
converteron ou estanse a converter nunha referencia da narrativa en lingua galega.

_____, “Pancho Álvarez. ‘Os celtas do sur sempre tivemos máis complicado definir a
nosa música”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 636, 7 setembro 2017, p. V.
O músico Pancho Álvarez que no álbum Celtis Australis se poden atopar letras de Suso
de Toro, Manuel Forcadela, Magín Blanco.

Varela, María, “Víctor Freixanes. ‘A sociedade galega ten que saber que non estamos de
adorno”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 17 xuño 2017, p. 10.
O presidente da RAG, Víctor Freixanes, comenta nesta conversa a súa nova andaina ao
fronte da RAG, detense tamén en reflexionar sobre o futuro da lingua galega e indica que
entre os candidatos para celebrar o Día das Letras Galegas están Carvalho Calero, Plácido
Castro, Baleirón ou Fraguas.
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Vázquez, Dolores, “Azougue. ʻIntentamos reflectir outra realidade da música
tradicional”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Música”, “Está sonando”, 29 decembro 2017,
p. 15.
Conversa cos músicos Pedro Lamas, Jacobo de Miguel e Xosé Lois Romero, con motivo
da saída de Azougue, disco no que homenaxean a Eduardo Pondal coincidindo co
centenario do seu pasamento. Defínese o seu proxecto, fundamentalmente instrumental,
e coméntase a colaboración de Xurxo Souto no último corte, recitando “A vizosa, pracibre
Cecebre”, un poema de Eduardo Pondal.

Vázquez, Mónica, “Premio ás Artes Escénicas”, La Región, “Vida”, n.º 2.275, “En
confianza”, 22 xaneiro 2017, pp. 2-3.
Conversa na que os integrantes de Sarabela Teatro falan sobre a importancia do premio
ás Artes Escénicas 2016 que van recibir e indican que é un estímulo para se lembrar de
Suso Díaz, Begoña Muñoz e Carlos Couceiro e, finalmente, afirman que a súa última
montaxe Normas para vivir na sociedade actual combina riso e crítica.
Vila, Sara, “Susana Sánchez Arins. ʻA familia do represor non pode impedir que se saiba
a verdade”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 31 marzo 2017, p. 12.
A escritora Susana Sánchez Arins comenta que o seu tío avó, o tío Manuel, é o
protagonista do libro Seique e destaca que fixo mal na súa propia familia e tamén fóra
dela ao participar na represión fascista franquista na zona do Salnés.

Viñas, María L., “Chus Pato. ‘A sociedade galega non valora a artistas nin a si mesma”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 23 setembro 2017, p. 58.
Conversa na que a poeta ourensá Chus Pato reflexiona sobre o papel da muller na RAG e
comenta que ingresará na RAG nun acto que terá lugar no IES Otero Pedrayo de Ourense,
centro no que foi alumna, e mais que o seu discurso se titulará “Baixo o límite”.
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V. 8. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

A. B., “Primer acto en Nueva York del grupo vigués del Kerouac”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 5 abril 2017, p. 4.
Fala da primeira intervención do grupo vigués Kerouac en Nova York, composto por
Marcos de la Fuente, Vanesa Álvarez e Lupita Hard con colaboración de Bob Holman ou
Yago Vázquez. Ao mesmo tempo, nomea a obra gráfica de Vanesa Álvarez.

_____ “El Kerouac se enfrentó a al primer compromiso”, Atlántico Diario, “Vigo”, 7 abril
2017, p. 15.
Infórmase de que o festival poético Kerouac de Nova York contará coa presenza de varios
escritores vigueses como Marcos de la Fuente, Vanesa Álvarez ou Lupita Hard.

_____, “La Calle Cunqueiro incluirá paneles y textos del escritor”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 26 xaneiro 2017, p. 3.
Informa de que a rúa Álvaro Cunqueiro contará, ademais das vantaxes que achega o
saneamento, con paneis e textos sobre o escritor.

_____, “Más de 2.500 visitas en el cuarto año de teatralizaciones en Toralla”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 25 agosto 2017, p. 6.
Dá conta do acto, do aforo recibido e da teatralización de escenas propias do século
terceiro.

A. C., “A Fundación Luis Seoane celebra os 80 anos do álbum ‘13 estampas de la
traición’”, La Opinión, “A Coruña”, 25 outubro 2017, p. 10.
Informa da celebración dunha exposición que homenaxea a obra de Luís Seoane e que
contén tamén debuxos e textos doutros artistas como Castelao, Manuel Colmeiro, Maruja
Mallo e Camilo Díaz Baliño.

A. C., “Pambre, listo de nuevo para cualquier guerra”, ABC, “Galicia”, 3 xaneiro 2017,
p. 55.
Informa da presenza da fortaleza de Pambre nunha novela de López Ferreiro.
_____, “A Fundación Luis Seoane celebra os 80 anos do álbum ‘13 estampas de la
traición”, La Opinión, “A Coruña”, 25 outubro 2017, p. 10.
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Dá conta da da celebración por parte da Fundación Luis Seoane, faise un breve repaso
polos fitos fundamentais na vida do autor á vez que se detallan os persoeiros da fundación
implicados na homenaxe.

A. C. V., “Teatro, magia y arte centran la oferta cultural de Sarria durante el verano”, El
Progreso, “Sarria”, 18 xuño 2017, p. 17.
Fala da estrea da obra Delicias interpretada pola Aula Municipal de Teatro de Sarria e do
Mago de Oz pola Aula de Teatro Infantil con motivo da Festa Irmandiña.

_____, “Luís Celeiro abrirá a feira da Ponte de Lóuzara, que homenaxea aos mestres”, El
Progreso, “Sarria”, 12 agosto 2017, p. 13.
Dá conta da homenaxe aos mestres das escolas unitarias da zona de Samos, referíndose a
Ánxel Fole e a unha das publicacións do pregoeiro do acto Elias Valiña, valedor do
camiño.

_____, “Ergueitos reivindica con varios actos las Letras Galegas para Fiz Vergara”, El
Progreso, “Sarria”, 12 outubro 2017, p. 26.
Comenta a reivindicación dun Día das Letras Galegas para a personalidade do poeta Fiz
Vergara Vilariño. Matiza que a Asociación Ergueitos é a encargada de iniciar a campaña
de apoio para a concesión coa inauguración dunha exposición no mosteiro de Samos sobre
a ruta artístico-literaria creada en Lóuzara en honor ao escritor.

A. F., “Montse Fajardo presenta su libro en el mercado de Tomiño”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 17 marzo 2017, p. 18.
Fai eco da presentación do libro Un cesto de mazás, de Montse Fajardo, dedicado á
memoria histórica recente.

_____, “Presentación de dos libros de Montse Fajardo”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Baixo Miño”, 21 marzo 2017, p. 20.
Refírese á presentación dos libros Un cesto de mazás e mais Matriarcas, de Montse
Fajardo, no concello de Tomiño.

_____, “Visitas teatralizadas en A Guarda durante el verano”, Faro de Vigo, “Área
metropolitana”, “Baixo Miño”, 13 xullo 2017, p. 21.
Anúnciase o desenvolvemento de actividades, durante a época de verán, que tentarán
representar a personaxes influentes da Garda da década de 1930 mediante visitas
teatralizadas.
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__
___, “Un Bando crónica sentimental de Víctor Freixanes”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Día
de Galicia en Vigo”, 27 xullo 2017, p. 3.
Fala sobre o acto do Día de Galicia que tivo lugar en Vigo e no que a intervención
protagonista foi levada por man de Víctor Freixanes. Entre os poemas interpretados
atópanse “Aí ven o maio”, “Campanas de Bastavales” e “Quen puidera namorala”.
A. I. S., “Primeira aproximación al ʻteatro automáticoʼ de Ignasi Duarte”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 28 xuño 2017, p. 25.
Comenta que a segunda parada de “Conversaciones ficticias” levou á galería Trinta a
Ignasi Duarte quen convidou a Suso de Toro.

_____, “Artes escénicas como herramienta de transformación social a debate en la Sala
Montiel”, El Correo Gallego, “Santiago”, “24 horas de compostela”, 13 setembro 2017,
p. 26.
Dáse conta da charla “As artes escénicas como herramienta de transformación social” a
cargo da actriz Ruth Oblanca na que presentará a súa peza Alteridad e fará un obradoiro.

_____, “Conferencia en el Didac de Carlos López Bernárdez”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 22 novembro 2017, p. 26.
Comenta a celebración do ciclo de conferencias 2Galicia. Un século de creación 19162016” na Fundación Didac. Apunta que o profesor Carlos López Bernárdez, un dos
invitados, salientará o efecto que a diáspora tivo na evolución da arte galega durante a
República e a Guerra Civil, e tamén a influencia da nova terra e a nostalxia do país
deixado atrás.

A. M., “Alberte Corral doa a súa biblioteca na despedida de Alonso Montero”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 17 marzo 2017, p. 39.
Apúntase que José Alberte Corral Iglesias xunto coa súa muller Dores Valcárcel Guitián
veñen de doar a súa biblioteca persoal á RAG.

A. N., “Teatro Ensalle arropará a otras compañías con un proyecto de residencia”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 27 setembro 2017, p. 33.
Dá conta da presentación do proxecto EXE Espazo Xerador Ensalle na sala de Teatro
Ensalle, co fin de outorgar unha estabilidade ás compañías teatrais que carecen de espazos
onde ensaiar as súas obras.
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A. P.,“Cambio de programa en Santa Margarita: de espectáculo pirotécnico a aparato
eléctrico”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 28 de agosto 2017, pp. 20-21.
Informa de que a celebración do programa da tarde foi estragada pola choiva e o mal
tempo, non obstante, destaca que as actividades da mañá se desenvolveron sen
contratempos. Entre elas, destaca a firma de libros na que participaron Emma Pedreira,
Antía Yánez ou Beatriz Maceda, ademais dunha charla de literatura fantástica de Xosé
Duncan.

A. R., “Facendo da rúa un escenario”, O SIL, “Cultura”, outubro 2017, p. 28.
Comenta a celebración dunha ruta teatral no Barco titulada “Polos camiños do tempo.
Percorrido teatral pola historia do Barco e Viloira”. Explica que se utilizará un texto de
Gustavo Docampo baixo a dirección de José Luis García Alejandre e coa interpretación
de Gargallada Teatro.

_____, “Recital musical de la escritora Rosalía Morlán”, El Correo Gallego, “Santiago”,
5 decembro 2017, p. 24.
Informa do primeiro recital de Rosalía Morlán, no cal se puido escoitar o seu poema “24
de xullo de 2013” dedicado ás vítimas do accidente de tren de Angrois.

_____, “Un autor vinculado ao mundo editorial”, La Opinión, “Sociedad, cultura & ocio”,
p. 30, 29 marzo 2017.
Indícase que Víctor Freixanes asumiu a presidencia da RAG coa ausencia de seis
académicos que non asistiron á votación da nova directiva para amosar as súas diferenzas.

_____, “A estremeña María Victoria Moreno protagonizará as Letras Galegas do 2018”,
La Opinión, “Sociedad, cultura & ocio”, 18 xuño 2017, p. 33.
Fala sobre a concesión do Día das Letras Galegas de 2017 á María Victoria Moreno
destacando certas opinións sobre a autora, entre as que se atopan as de Xesús Alonso
Montero, Víctor Freixanes e Xosé Luis Franco. Tamén dá un repaso ao seu percorrido
como autora cun cómputo das súas publicacións.

_____, “Versos que seducen á xuventude”, La Opinión, “Sociedad, cultura & ocio”, 17
setembro 2017, p. 30.
Comenta o auxe da poesía entre os máis novos, converténdose en todo un fenómeno de
masas que congrega ringleiras enteiras de adolescentes fronte ás librerías. Resalta a
vergoña que supuña hai uns anos para un mozo recoñecer a súa predilección pola poesía,
cando agora deixa de ser un tema tabú para ser unha afección que compartir cos amigos.
Destacan nomes como Alba Cid, Gonzalo Hermo, Antón Blanco, Celia Parra, Ismael
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Ramos e María Viles; escritores xoves e galegos que gozan da publicación de varias das
súas obras. Salienta tamén a importancia das redes sociais como vehículo dos versos.

_____, “La RAG renueva su directiva y gana presencia femenina”, La Opinión, “Especial
Resumen del año”, “Sociedad”, 31 decembro 2017, p. 18.
Informa da chegada á director da RAG de Víctor F. Freixanes e da incorporación como
académicas das escritoras Marilar Aleixandre, Chus Pato e Marina Mayoral.
A. S., “Batallán e Os Amigos dos Músicos, unidos polo ʻMaio”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 16 maio 2017, p. 34.
Refírese á influencia que a poesía de Manuel Curros Enríquez tivo na música de Luís
Emilio Batallán.

Abascal, María, “O mes das Letras Galegas comeza co festival Mondoñedo é Poesía”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 29 abril 2017, p. 40.
Versa sobre as actividades culturais que se desenvolven no festival Mondoñedo é Poesía.
Fai referencia a unha serie de poetas mindonienses como Álvaro Cunqueiro, Noriega
Varela, Díaz Jácome ou Leiras Pulpeiro. Indica que nos actos actuarán Elena Tarrats,
Federico Mosquera e Mario G. Cortizo interpretando o seu libro-disco Cantos de poeta.
Tamén se refire á obra Amemos, homónima á de Carlos Casares.

_____, “Carlos Mella habló sobre Castelao en la Casa de Galicia”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 28 xuño 2017, p. 36.
Fai referencia a que Carlos Mella pronunciou unha conferencia en Madrid baixo o título
“Castelao: existencia y presencia política”.

_____, “Autenticidade e elegancia no 95 aniversario de Luz Pozo”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 22 xullo 2017, p. 36.
Refírese á homenaxe que a RAG lle tributou a Luz Pozo Garza nun acto que contou con
música e recitado de poemas.

_____, “Un centenar de actividades, na Feira do Libro coruñesa”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 2 agosto 2017, p. 36.
Fala da Feira do Libro na Coruña e dos participantes, entre os que se atopan Ledicia
Costas, Pedro Feijóo, Anxo Fariña, Elena Gallego, Marilar Aleixandre e Andrea
Maceiras. Indica que se presentan O xogo de Babel, de Elena Gallego Abad, Meu avó, rei
das pequenas cousas, de J. Manuel Ribeiro, Costa do solpor. O regreso da illa do tesouro,
de Xosé María Lema e Conto por conto, de Anxo Moure.
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_____, “O galego reforza a súa proxección no Xapón da man de Takekazu Asaka”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. ocio”, 5 agosto 2017, p. 34.
Anuncia a publicación da Nova gramática galega e de Os eidos, de Uxío Novoneyra, en
xaponés da man de Takekazu Asaka. Menciona a Francisco Fernández Rei e a Claudio
Rodríguez Fer.

_____, “Quince editoras representan a Galicia na feira mundial LIBER”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 4 outubro 2017, p. 36.
Comenta a participación do sector editorial galego na Feira Internacional do libro LIBER.
Apunta que participarán editoriais amplamente recoñecidas na comunidade como
Edicións do Cumio, Kalandraka Editora, Editorial Galaxia, Hércules de Ediciones,
Edicións Laiovento, Baía, Nova Galicia Edicións, KNS Edicións, Alvarellos Editora,
Edicións Bolanda e Editorial Colex.

_____, “Chus Pato ingresa na RAG cunha reivindicación do ensino da poesía”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 24 setembro 2017, p. 36.
Comenta a recente incorporación da escritora Chus Pato á Real Academia Galega,
ocupando a vacante de Xosé Fernández Ferreiro. Sinala que, desta forma, a poeta se
converte na sexta muller en formar parte da institución. Destaca que no seu discurso de
ingreso, titulado Baixo o límite, realiza unha reflexión sobre a poesía e a propia creación
poética, destacando tamén a traxectoria literaria e vital da xa falecida Xohana Torres.

_____, “Lugo empápase un ano máis de identidade no Domingo das Mozas”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 9 outubro 2017, p. 26.
Informa da celebración da festividade do Domingo das Mozas, durante a cal Noemí
Mazoy realizou unha ofrenda floral á memoria de Rosalía de Castro.

_____, “Marina Mayoral ingresa na RAG o 2 de decembro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 25 novembro 2017, p. 51.
Informa da entrada de Marina Mayoral na RAG co discurso intitulado Por que Murguía
destruíu as cartas de Rosalía?.
_____, “Ourense recorda a Blanco-Amor na súa tradicional homenaxe”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 2 decembro 2017, p. 36.
Informa da celebración dunha homenaxe ao escritor Eduardo Blanco Amor co motivo do
trixésimo oitavo aniversario da súa morte. Nela participaron o presidente da deputación
de Ourense (Manuel Baltar), alumnos do IES Blanco Amor e o presidente do PEN Galicia
(Luis Fernández Tosar).
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_____, “Ana Romaní, única proposta para cubrir a cadeira de Torres”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 16 decembro 2017, p. 43.
Sinala a proposta única de Ana Romaní como académica que cubra a cadeira na RAG de
Xohana Torres.

Abelenda, A., “Ellas te dicen qué leer”, La Voz de Galicia, “Ya Es Sábado”, nº. 150, “de
libros”, 7 xaneiro 2017, pp. 28-29.
Dá eco da novela de Xosé Monteagudo Todo canto fomos.

_____, “El sentido de leer entre líneas a Jane Austen”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “200 años de Austen”, 10 marzo 2017, pp. 2-3.
Céntrase nas reflexións de Marilar Aleixandre, Nieves Abarca e Celso Castro sobre a obra
Orgullo e prexuízo (1813) de Jane Austen.

_____, “Galicia no es de cuento, es de novela”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Literatura”,
“Escenarios para pasar un relato largo”, 3 novembro 2017, pp. 6-7.
A partir da premisa “leer es viajar, no solo a exóticos destinos, sino volver de otra forma,
inadvertida, a esos sitios nuestros”, ofrece unha selección de novelas ambientadas en
distintos lugares galegos: a Ribeira Sacra, escenario de Todo te daré, Premio Planeta de
Dolores Redondo, La casa del nazi e Tierra de Brumas da finalista do Premio Planeta
Cristina López Barrios; os pazos de Esposende ou de Liñares, en Los pazos de Ulloa de
Emilia Pardo Bazán; a fraga de Cecebre en El bosque animado de Wenceslao Fernández
Flórez; Muxía en La hija del mar de Rosalía de Castro; a Costa da Morte na novela La
víspera de cais todo coa que Víctor del Árbol mereceu o premio Nadal; Esmelle na obra
de Merlín de Álvaro Cunqueiro; Puebla del Conde (Bueu), Ferrol e Castroforte de Baralla
na obra de Gonzalo Torrente Ballester; Santiago de Compostela en La Casa de la Troya
de Alejandro Pérez Lugín, Crime en Compostela de Carlos Reigosa e Conduce rápido de
Diego Ameixeiras; A Coruña nas de Celso Castro e en Crímenes exquisitos e El hombre
de las máscara de espejos de Nieves Abarca e Vicente Garrido; Viveiro en El libro de
Jonás de Ramón Pernas; San Pedro de Ramirás n’O espello do mundo de Ramón Nicolás;
Celanova en El desorden que dejas, premio primavera de Carlos Montero; Moaña en
Cruce de piedra de Domingo Villar; e a praia das Illas Cíes no debut narrativo, La
gabardina azul, de Daniel Cid.
_____,“Ellos no venden, recetan libros”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “En portada”,
“Libreros de cabecera”, 8 decembro 2017, pp. 2-6.
Recolle conversas de Manuel Rivas, Manuel Loureiro, Érica Esmorís e Daniel Cid con
respectivos libreiros de confianza que comentan cal é a obra dos ditos autores que eles
recomendan no seu estabelecemento.
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Abilleira, Marina, “Fina Casalderrey. ʻComo coas nosas nais, hai cousas da cidade nas
que nunca reparamos”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 2 abril 2017, p.
15.
Indícase que Fina Casalderrey dirixiu un paseo literario intitulado “Pontevedra, onde o
silencio é sonoro” que é o primeiro dos tres itinerarios literarios organizados pola
Asociación de Escritoras e Escritoras en Lingua Galega na cidade de Pontevedra.

Abuín, Roberto, “Selfie. Roberto Abuín”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 30 marzo 2017,
p. 10.
Fala de recuperar a residencia como espazo para a creación literaria e humano, co apoio
do Concello de Rianxo. Tamén comenta as últimas novidades de Axóuxere Editora, como
Transmigrantes, de María Alonso, e a próxima publicación de Mal Mor, de Emilio
Araúxo.

Aldán, Clara, “Cuenta atrás para la boda del año”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y además”, “A praza da verdura”, 5 abril 2017, p. 15.
Alude a que Bernardo Atxaga e Antón Lopo participarán nos actos de Ponte Poética.
_____, “La espantada y el ʻstreaming”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”,
“A praza da verdura”, 8 abril 2017, p. 15.
Fala da presentación do festival internacional PontePoética que contará coa presenza de
Iolanda Castaño ou Antón Lopo.

_____, “Feliz Navidad, de Clara Aldán”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
además”, “A praza da verdura”, 24 decembro 2017, p. 17.
Lembra a celebración do Nadal e salienta o aniversario de María Solar, autora d’Os nenos
da varíola.

_____, “¡Un brindis por las periodistas!”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
además”, “A praza da verdura”, 30 decembro 2017, p. 15.
Fálase da importancia de lle dedicar o Día das Letras Galegas a unha muller, María
Victoria Moreno, así como o feito de que aumentara o número de mulleres na RAG.

Almodóvar, María, “A Galicia cultural de Rosalía e a Galicia política moderna de Albor,
xuntas o 25 de xullo”, El Correo Gallego, “Primer plano”, 25 xullo 2017, p. 11.

706

Fala sobre a misa celebrada o 25 de xullo e que honra a figura de Rosalía de Castro, quen
destacan como autora de Cantares Gallegos e Follas novas.

_____, “A hipotética candidatura de Dolores Vilavedra provoca tensións na RAG”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 6 outubro 2017, p. 34.
Comenta a hipotética escolla da profesora Dolores Vilavedra como nova membro da Real
Academia Galega. Explica que o posto está vacante dende o recente falecemento da
escritora Xohana Torres. Destaca que isto sería un problema dado que a profesora é a
dona do secretario da institución, Henrique Monteagudo.

Alonso, Romina, “Cuatro décadas al lado de la tradición”, ABC, “Galicia”, 30 outubro
2017, p. 65.
Fálase do corenta aniversario do Museo do Pobo Galego e da súa labor, herdada do
Seminario de Estudos Galegos, de investigar e analizar a cultura galega.

Alonso, Serafín, “Sabino Torres na memoria”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 2 xullo 2017, p. 13.
Fala dos actos que está a realizar o concello de Pontevedra co gallo da concesión do título
de fillo predilecto de Pontevedra a Sabino Torres Ferrer.

_____, “Pontevedra homenajeará a Sabino Torres en el primer aniversario de su muerte”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 26 abril 2017, p. 4.
Dá conta do nomeamento do poeta Sabino Torres como fillo predilecto do concello de
Pontevedra, unha distinción que comparte con Filgueira Valverde. Tamén nomea a
publicación dun número íntegro dedicado á súa figura na revista Olga.

_____, “Pontevedra ten nome de muller”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
12 outubro 2017, p. 13.
Incide en que o goberno de Pontevedra se impuxo como obxectivo galeguizar e feminizar
edificios e espazos públicos na localidade. Apunta que Ernestina Otero Sestelo, profesora
e pedagoga de profesión, sería unha das afortunadas ao agasallar co seu nome a unha rúa,
así como a pintora Maruja Mallo, e que tamén María Victoria Moreno contará con esta
honra.

Álvarez, E., “Marilar Aleixandre ingresa na RAG cunha defensa da paisaxe e o
feminismo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 xaneiro 2017, p. 33.
Dá conta do discurso de ingreso na Academia de Marilar Aleixandre, que tivo como eixos
principais a paisaxe galega mais o feminismo.
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Álvarez, Elisa, “Xavier Castro Pérez. ʻNon fun boticario como meu pai pero algo me
quedou, igual que a Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Compostelanos en su rincón”, 6 marzo 2017, contracuberta.
Informa das similitudes que atopa Xavier Castro entre el mesmo e Álvaro Cunqueiro, no
relativo á profesión do seus pais, que non sería practicada por eles.

_____, “Síntome orgulloso da xente á que lle custaba arrancar e finalmentte o fixo”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Compostelano en su rincón”, 18 setembro 2017,
contracuberta.
Ofrécese unha pequena biografía de Roberto Salgueiro, director da Aula de Teatro da
USC, quen gañara o primeiro Álvaro Cunqueiro coa peza O arce no xardín e que, a partir
de aí, comezou a traballar con compañías profesionais. Indícase que asumiu a dirección
da Aula de Teatro da USC no ano 90, da que se fai unha ollada histórica, apuntando que
na actualidade o teatro non está nun bo momento

Álvarez, Fernando, “Cultura implícase a fondo nas reformas da Casa de Rosalía”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 27 decembro 2017, p. 35.
Anuncia a colaboración da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia coa Fundación
Rosalía de Castro, a través da ampliación dos seus fondos bibliográficos así como a
realización de actividades de promoción literaria relacionadas co Día do Libro e o Día
das Letras Galegas.

Álvarez, Luís, “Después del Apalpador, ahora le toca el turno a la Maruxaina en la
cabalgata”, El Correo Gallego, “Santiago”, 12 decembro 2017, p. 27.
Anuncia a participación de varias agrupacións teatrais como Ultreia e Alehop Teatro na
cabalgata de reis de Santiago de Compostela.

Álvarez, Mario, “Emotivo acto de homenaxe a Fermín Bouza en Santiago”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 13 febreiro 2017, p. 29.
Dá conta do acto de homenaxe a Fermín Bouza no Teatro Principal de Santiago de
Compostela. Destaca a afluencia de asistentes ao evento como persoas que interviñeron
no acto, ligadas dalgún xeito á vida do sociólogo.

_____, “O Museo Maside languidece pechado á espera de que sexa declarado BIC”, El
Correo Gallego, “Tendencias, ciencia, cultura, ocio”, 10 decembro 2017, p. 38.
Informa de que o Museo Maside, o cal contén unha importe mostra da pintura galega con
cadros de Castelao, Laxeiro, Fernández Mazas, Maruja Mallo e Eugenio Granell, entre
outros, está pechado.
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Ameixeiras, X., “Galicia conmemora a morte de Pondal, o bardo que deixou ʻunha lingua
de ouro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 marzo 2017, p. 39.
Comeza citando un verso do autor bergantiñán, “Anque humilde non nacín, humilde
repousar quero”, despois repasa palabras de Alonso Montero e Manuel Ferreiro sobre a
obra do autor.

ARCA, “Versos de Rosalía en pasos de peatones”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 23 febreiro 2017, p. 30.
Informa da iniciativa de Padrón de poñer versos de Rosalía de Castro nos pasos de peóns.

_____, “Padrón pintará los pasos de peatones con versos de un poema de Rosalía”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 21 febreiro 2017, p. 30.
Dá conta das actividades do concello de Padrón para reivindicar a súa figura no cento
oitenta aniversario do seu nacemento. Destaca a iniciativa de pintar os pasos de peóns cos
versos do poema “Miña casiña, meu lar”, da poetisa.

_____, “Premiados del concurso Verso en Lúas”, El Correo Gallego, “Área Compostela”,
“Deza-A Estrada-O Sar-Ordes-Melide”, 18 marzo 2017, p. 30.
Informa da entrega dos premios do IV Concurso Verso en Lúas aos gañadores.

_____, “Vacalouras estrena ‘Criaturas’ este domingo en Rois”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 10 xuño 2017, p. 33.
Anúnciase a estrea de Criaturas, unha adaptación das derradeiras obras de Roberto V.
Bolaño, o domingo no auditorio de Rois.
_____, “A Casa do Patrón acolle a rodaxe de ʻUn ollo de vidro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 10 xuño 2017, p. 33.
Salienta a gravación do curta Un ollo do vidro en Lalín, como iniciativa destinada a
amosar os seus recursos.

Arias, Ariadna e Á. P., “Un profesor de Vigo descobre un texto en galego dos Séculos
Escuros”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 xullo 2017, p. 35.
Anuncia a descuberta dun texto en galego dos Séculos Escuros por parte do profesor Xosé
Fernández Salgado, unha carta contra o cura de Fruíme por mor dunha censura.
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Arias, Cristina, “Un grupo de poetas llena Guitiriz de versos contra la violencia
machista”, El Progreso, “A Chaira”, 8 xaneiro 2017, p. 16.
Dáse conta dunha iniciativa levada a cabo polo colectivo Nova Poesía Guitirica (NPG)
que, recompilando poemas inéditos de catorce autores, repartiu ao longo de Guitiriz
setenta poemas, cada un situado nun farol, cunha dobre intencionalidade: acercar a xente
a este xénero literario e, ao mesmo tempo, concienciar acerca da violencia machista. Entre
os autores, pode destacarse a once membros do NPG entre os que destaca Antón de
Guizán, de quen se inclúen algúns comentarios do artigo, dous autores invitados (o
vilalbés Martiño Maseda e o gañador do primeiro premio de Poesía Díaz Castro) e
ademais como é costume inclúese un poema de Díaz Castro no seu honor.

_____, “Castro de Rei despide a Xosé Manuel Carballo, gran dinamizador cultural”, El
Progreso, “Comarcas”, 30 outubro 2017, p. 10.
Anuncia o falecemento de Xosé Manuel Carballo, párroco de Castro de Rei que destacou
como escritor, autor teatral e gran defensor da lingua galega.

_____, “Historia viva en Xermade”, El Progreso, FALTA SECCIÓN, 24 de decembro
2017, p.13.
Dá conta da presentación do libro Xermade na Historia, o cal recolle os traballos
galardoados no premio que leva o mesmo nome. Destacan as achegas de Javier Gómez,
María del Mar Neira, Rubén Borrajo, Yesmina Seijas, Sofía Paleo, María Martín, Andrés
Teira, Silvia Blanco, Ramón Cedrón e Antonio Riveira.

Arnáiz, Ángel, “Monforte, última das etapas das Feiras do Libro de Galicia en 2017”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 24 agosto 2017, p. 34.
Dá conta da despedida das etapas das Feiras do Libro de Galicia do ano 2017, pois a
parada en Monforte será a última deste ano.

Ayala, María, “Os debuxos de Claudio Varela para unha obra de Cunqueiro, na RAG”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 14 novembro 2017, p. 37.
Anuncia a publicación na páxina web da RAG dos deseños de Claudio Varela para a obra
O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca de Cunqueiro en 1959.

B. B., “Recital poético multimedia”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 229, “ollo”, 12
xaneiro 2017, p. 8.
Informa dun recital poético que organiza Yolanda Castaño, que se complementa coa
“proxección de breves vídeopoemas con bases musicais” e que vai dirixido á mocidade,
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a partir de catorce anos, e aos adultos. Precisa que se celebrará na compostelá Biblioteca
de Galicia o 14 de xaneiro.

_____, “115 aniversario do nacemento de Plácido Castro”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
n.º 230, 19 novembro 2017, p. 2.
Informa dunha exposición que se pode visitar na Biblioteca Pública Ánxel Casal sobre a
bibliografía deste “escritor, xornalista e tradutor galego”, que foi “unha das figuras
destacadas do galeguismo, activo da cultura galega durante a diáspora, no Reino Unido,
tras a Guerra civil”.

_____, “Pontepoética”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 241, 6 abril 2017, p. 2.
Dá conta da sétima edición do festival internacional de poesía de Pontevedra no que
intervirán os galegos Berta Dávila, Antón Lopo e Ana Romaní.

_____, “Desescribindo”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 5 xaneiro 2017, p. 3.
Comézase citando o texto Desescribindo, de Marilar Aleixandre, e, deseguido, faise unha
sucinta descrición en referencia á temática e estilo do poemario. Finalmente, engádese
unha referencia á Editorial Apiario mais á colección “Cera labrada”, onde o poemario foi
publicado.

B. L., “Fina Casalderrey, Xosé Monteagudo y Vázquez Pintor guiarán paseos por
Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 29 marzo 2017, p. 9.
Anúnciase que a Asociación de Escritoras e Escritoras en Lingua Galega realizará tres
paseos literarios pola cidade de Pontevedra protagonizados por Fina Casalderrey con
“Pontevedra, onde o silencio é sonoro”, Xosé Monteagudo con “Vida cultural, política e
social na Pontevedra” e mais Xosé Vázquez Pintor con “Boapedre na ficción”.

_____, “A AELG repasará 40 anos de poesía galega nun congreso en Pontevedra”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 22 setembro 2017, p. 15.
Dá conta da celebración do congreso “Nós tamén navegar. 40 anos de poesía galega 19762016” no Pazo da Cultura de Pontevedra, organizado pola Asociación de Escritores en
Lingua Galega. Nomea algúns dos participantes: Yolanda Castaño, Miguel Sande, Silvia
Penas, Antonio Reigosa, Ramón Caride, Ramón Nicolás, Estíbaliz Espinosa, María
Reimóndez, Mario Regueira, Fran Alonso e Antía Otero.

_____, “Os poetas de ‘Con barqueira e remador’ ofrecen un recital hoxe na Casa da Luz”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 18 octubre 2017, p. 23.
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Informa da celebración do recital de poesía “Con barqueira e remador” que terá lugar na
Casa da Luz na Illa de San Simón e que está organizado pola autora Yolanda Castaño e
contará coa participación de poetas como Estevo Craus.

_____, “El Museo de Pontevedra publica la primera biografía de María Vinyals”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 3 novembro 2017, p. 12.
Anuncia a publicación por parte do Museo de Pontevedra da primeira biografía de María
Vinyals realizada por Ángela Comesaña e Aurora Marco e que se titula De María Vinyals
a María Lluria. Escritora, feminista e activista social.

_____, “Víctor Fernández Freixanes trae su ‘ducia de galegos’ a Pontevedra”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra, “Ciudad”, 8 novembro 2017, p. 13.
Anuncia a presentación de Unha ducia de galegos (2017), de Víctor F. Freixanes, en
Pontevedra por parte do seu autor coa compaña e participación dos académicos Fina
Casalderrey e Xesús Alonso Montero; o director de Galaxia, Francisco Castro, e o
presidente do Ateneo de Pontevedra, Xaime Toxo.

B. LL., “El festival Rosalía Musical rendirá tributo a la poetisa en el Reveriano Soutullo”,
Faro de Vigo, “Condado – Paradanta”, 24 febreiro 2017, p. 15.
Dá conta da homenaxe organizada para conmemorar o aniversario do seu nacemento, no
festival Rosalía Musical homenaxearase á poetisa e os actos terán lugar no Auditorio
Reveriano Soutullo.

B. Y., “A Illa llenará el verano de citas culturales y gastronómicas”, Diario de Arousa, “O
Salnés”, 16 maio 2017, p. 11.
Indica que o ciclo “O mar nunha flor” terá presentacións literarias, monicreques e contará
coa presenza de Carlos Blanco e Uxía.

_____, “Impulsan un Roteiro Literario en honor a Cabanillas y centrado en la obra “Da
Terra Asoballada”, Diario de Arousa, “Cambados”, 27 setembro 2017, p. 11.
Comenta que Cambados é a cidade escollida para acoller un roteiro literario centrado na
personalidade de Ramón Cabanillas e na súa obra Da Terra Asoballada. Explica que
consistirá nun itinerario con dez paradas por diferentes puntos da vila onde o poeta deixou
a súa pegada. Informa que Ramón Caride será o encargado de guiar a expedición e
comentala.

Baena, A., “Rosalía, a través das súas cartas, manuscritos e primeiras edicións”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 24 febreiro 2017, p. 9.
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Dá conta da exposición na Casa da Cultura por parte da Fundación Penzol, que achegará
os fondos que conta vinculados con Rosalía de Castro.

_____, “Puente poético entre Vigo y Nueva York”, Atlántico Diario, “Vigo”, 18 marzo
2017, p. 12.
Dáse conta da celebración do festival vigués de poesía Kerouac de poesía en Nova York
no que terán cabida versos de cincuenta poetas e poetisas galegos.

_____, “El festival Kerouac asegura una nueva edición en Nueva York”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 8 abril 2017, p. 9.
Anúnciase que os vigueses De la Fuente, Vanesa Álvarez, Lupita Hard e mais Malvares
de Moscoso subirán ao escenario do festival Kerouac de Nova York.

_____, “Castro descobre o Vigo pesqueiro que une a Hemigway, Paz Andrade e Ferrín”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 28 abril 2017, p. 6.
Alude a que o historiador Xavier Castro disertou sobre os vencellos con Vigo de Valentín
Paz Andrade, Xosé Luís Méndez Ferrín, E. Hemingway e Carlos Casares no vigués café
Vitruvia.

_____, “Curiosidades y tesoros editoriales llegan con la Feira do Libro Antigo”, Atlántico
Diario, “Verano”, 10 xullo 2017, p. 10.
Comenta que trece casetas estarán na Feira do Libro Antigo e de Ocasión que terá lugar
na Alameda de Santiago de Compostela.
Baena, Ana, “Unha ʻloitadoraʼ, nova Galega Destacada”, Atlántico Diario, “Vigo”, 5
febreiro 2017, p. 9.

_____, “Vigo reclama o vencello con Rosalía de Castro e co Rexurdimento”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 19 febreiro 2017, p. 14.
Dá conta do vínculo que se estabeleceu entre a cidade de Vigo e Rosalía de Castro, destaca
palabras do filólogo Xurxo Martínez, quen afirma “Rosalía de Castro viviu tan só uns
meses en Vigo, pero o vencello entre a cidade e a poeta é moi forte dende o punto de vista
simbólico”.

_____, “Artes e Oficios compartirá sus tesoros por 131 años de historia”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 29 outubro 2017, p. 19.
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Anuncia que a Escola Municipal de Artes e Oficios mostrará unha exposición do seu
fondo histórico no que, entre outras cousas, estarán o facsímile das Cantigas de Martín
Codax, o pergameo Vindel e a copia manuscrita do himno de Vigo, xunto con coleccións
de revistas e prensa dos séculos XVIII e XIX.

_____,“Custodios vigueses de la historia”, Atlántico Diario, “Vigo”, 10 decembro 2017,
p. 12.
Dá conta da localización do arquivo municipal de Vigo no soto do concello, dos arquivos
de Fernández del Riego e Penzol na Casa Galega da Cultura e dos fondos de Laxeiro na
Casa das Artes.

_____, “Artistas “atrapados” en el juzgado”, Atlántico Diario, “Vigo”, 28 decembro
2017, p. 12.
Convérsase con varios traballadores do xulgado de Vigo que desempeñan paralelamente
co seu traballo actividades artísticas como a pintura no caso de Teresa Fidalgo e a escrita
no de Amadeo Cobas.

Ballesteros, Xosé, “Entre libros”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “libros”, 8 xuño 2017,
pp. 6-7.
Fala sobre a relación cos libros e sobre a creación do proxecto “Libros para soñar” dentro
da editorial Kalandraka coa finalidade de contribuír á normalización lingüística.
Reflexiona sobre os avances na edición neste anos e sobre o futuro, coa creación de
coleccións como “Tambo” ou a “Biblioteca de Pedagoxía”.

Balo, Marta e Lucía D. Bóveda, “Libros que dejan huella”, Diario de Pontevedra,
“reviSta!”, n.º 866, “Reportaje”, 22 abril 2017, pp. 2-3.
Fala das diferentes recomendacións literarias co gallo do vindeiro Día internacional do
libro entre as que destacan a mención de Luís Rei á figura de Rosalía de Castro na que
alude á dimensión atemporal da autora ou a de Oscar Ibáñez sobre Camiños do tempo de
Ramón Cabanillas, a quen referencia como inspiración do seu traballo discográfico en
Alén do mar. Pola súa parte Carmen Fouces destaca Memorias dun neno labrego, de Xosé
Neira Vilas, e Non des a esquecemento, de Luís Bará; e Alba Lago recomenda a lectura
d’A praia dos afogados.

_____, “En Navidad que no falte...”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 896,
“Reportaje”, 16 decembro 2017, pp. 2-3.
Informa sobre costumes e hábitos de Nadal a través de varias personaxes da cultura
galega, entre as que se atopa a poeta Yolanda Castaño.
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Bao, Pepe, “Encontro entre Feijóo e Freixanes a prol da lingua e a súa difusión”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 28 novembro 2017, p. 37.
Infórmase do encontro entre o presidente da Xunta de Galicia (Núñez Feijóo) e o
presidente da RAG (Freixanes), que coinciden na necesidade de seguir impulsando o
galego no ámbito universitario e tamén nos cursos de verán para persoas de fóra de
Galicia.

_____,“Temos unha Peza’ do Museo do Pobo, pecha con Darriba”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 11 decembro 2017, p. 33.
Informa do peche do ciclo do Museo do Pobo “Temos unha peza”, no cal participaron
varios artistas como o escritor Suso de Toro, coa participación da escritora e pintora Luz
Darriba.
Bará, Milagros, “Xoán Manuel Pintos, el ʻgaiteiro do Burgo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Crónicas de Pontevedra”, 2 xullo 2017, p. 14.
Faise un demorado repaso pola vida e obra de Xoán Manuel Pintos que é cualificado
como pioneiro do século XIX na reivindicación da singularidade histórica e cultural de
Galiza.

_____, “Sastrería Valiño, cincuenta años de historia”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 10 decembro 2017, p. 12.
Celebra o medio século dunha xastrería que frecuentaba Gonzalo Torrente Ballester.

Bargueiras, Josune, “Poesía y dibujos para ayudar a ‘Salvemos a casa de Díaz Castro”,
El Progreso, “A Chaira”, 5 agosto 2017, p. 14.
Fala da doazón de obras por parte de María Guerrero e Mero para contribuír ao proxecto
“Salvemos a casa de Díaz Castro”.

Bascoy, Irene, “Castelao, objeto de atención para la CIA”, Faro de Vigo, p. 22/ La
Opinión, p. 20, “Galicia”, 24 xaneiro 2017.
Dá conta que un informe desclasificado da Axencia de Intelixencia americana recolleu
críticas ao nomeamento de Castelao como ministro no exilio e como Ramón Piñeiro foi
detido tras viaxar a París para propoñelo para o posto.

_____, “Cen retratos por Carlos Maside”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 2 febreiro 2017,
p. 8.
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Refírese á exposición de retratos de Carlos Maside na Casa do Cabido, en Santiago de
Compostela. Tamén se engade información sobre outros obxectos expostos, como
fotografías, libros e documentos do artista.

_____, “Un mar de sensacións”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 9 febreiro 2017, p. 8.
Alude a unha exposición dos artistas Chiña e Mon Lendoiro inspirada nos poemas de
Rosalía Fernández e Xan Fernández Carrera. Di que a través das obras se estabelece un
diálogo cos poetas para concibir a obra plástica e que trata de ser unha homenaxe á Costa
da Morte.

_____, “Barriga Verde”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 4 maio 2017, p. 2.
Fala sobre a mostra “Barriga Verde”, organizada pola Asociación Cultural Morreu o
Demo e que ficará en Allariz até o 28 de maio.

_____, “Festiletras, en Ponteceso”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 11 maio 2017, p. 2.
Anuncia o programa cultural do Festival das Letras, que contará con recitais poéticos,
concertos, teatro, monólogos, e outros.

_____, “Elas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 2 marzo 2017, p. 2.
Fala sobre a exposición pictórica que acompaña o libro Elas, de Aurora Marco.

Beares, Octavio, “Silvia Cruz, cautivadora diva”, Faro de Vigo, “Tv/ Espectáculos”, 22
outubro 2017, p. 67.
Remarca a interpretación de “Negra sombra” de Rosalía de Castro por parte de Silvia
Pérez Cruz no seu concerto en Vigo.

_____, “Banda deseñada’ gallega de ayer y hoy (y de mañana)”, Faro de Vigo, “Visado”,
nº 803, “Música”, 13 outubro 2017, p. 5.
Repasa a historia do cómic en galego ao longo da historia. Destaca a importancia da
revista Golfiño ou do colectivo Polaqia como primeiro paso para o futuro do xénero
dentro de Galicia.
Becerra, Javier, “Inés Fernández Lamela. ʻTentoume matar tres veces e esta semana sae
de permiso”, La Voz de Galicia, “Galicia”, 6 xuño 2017, p. 12.
Fálase da presentación d’As miñas fillas devolvéronme a vida, de Inés Fernández, na
residencia Sar da Coruña.
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Becerra, Marta, “Letras chairegas en la capital”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
14 marzo 2017, p. 8.
Apúntase que unha exposición de Anxo Lamas homenaxeará a sesenta e dous escritores
da comarca da Terra Chá entre os que están Aquilino Iglesia Alvariño, Darío Xohán
Cabana, Baldomero Iglesias, Miguel Anxo Fernán Vello etc.

_____, “Para la creatividad no hay edad”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 1 xuño
2017, p. 10.
Indica que o alumnado da ATEGAL, da terceira idade, representaron a obra Cabalo
grande no centro socioculural de Fingoi.

_____, “Los alumnos de Mercedes Castro se suben al escenario”, El Progreso, “Lugo”,
“El despertador”, 18 xuño 2017, p. 12.
Alude ao alumnado da Escola de Teatro Palimoco, que interpretaron Os vellos non deben
namorarse no anfiteatro do parque Rosalía de Castro.

_____, “Concienciación y cultura”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 19 decembro
2017, p. 9.
Informa sobre a campaña de Alucem en Lugo no Día da Esclerose múltiple e da
representación de Os vellos non deben namorarse por parte de Vaites, Vaites Teatro no
programa da deputación “Culturas en diálogo”.

Belenda, Ana, “Ellos no venden, recetan libros”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “En
portada. Libreros de cabecera”, 8 decembro 2017, pp. 2-6.
Dá conta das librerías preferidas de Manuel Ricas, Érica Esmorís, Daniel Cid e Manel
Loureiro, destácanse as súas experiencias persoais co mundo do libro á vez que se repasan
algunhas das obras publicadas polos autores.

Bellver, Mónica G., “Historia con trazos de ficción”, O Sil, “Cultura”, 26 abril 2017, p.
26.
Indica que a novela Correxais, No berce da cultura cara á liberdade (2017), publicada
por Finisterrae Ediciones, foi escrita por David Álvarez e Antonio Castro. Comenta que
narra a construción do convento de Correxais e os feitos históricos que o rodearon. Tamén
se explica o significado do título que se achega de modo ameno á historia da comarca.

_____, “31º Encontro de Poetas”, O SIL, “Cultura”, xuño 2017, p. 37.
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Céntrase no trixésimo primeiro encontro de poetas organizado polo Instituto de Estudos
Valdeorreses e que se celebrará na Rúa.

_____, “A “Irmandade de Florencio””, O SIL, nº 258, “Cultura”, decembro 2017, p. 37.
Informa da creación do proxecto cultural “A Irmandade de Florencio”, o cal reivindica a
figura do poeta Florencio Delgado Gurriarán e solicita que se lle adique ao mesmo o Día
das Letras Galegas.
Beltrán, Elena, “An Alfaya. ʻEn 1979 comencé a pensar que podía ser escritora”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 25 xullo 2017, p. 42.
Recóllense as reflexións de M.ª de los Ángeles Alfaya Bernárdez, An Alfaya, sobre a súa
vida e a súa faceta literaria.
_____, “Domingo Villar. ʻEn 1973 conocí a mi amigo Xosé Lloves en Panxón”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 30 agosto 2017, p. 40.
Dá conta do percorrido bibliográfico do autor e dos principais fitos da súa vida,
deseguido, achega información das amizades que sementou no Val Miñor e que lle
serviron de inspiración para escribir as súas novelas.

_____, “La visita más nostálgica a la isla de San Simón”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro
Verano”, 31 agosto 2017, p. 40.
Dá conta da ruta guiada á illa, na que se repasan douscentos anos de historia, destácase a
súa etapa como cárcere e que foi inspiración para autores como Agustín Fernández Paz
ou Manuel Rivas.

Bernárdez, Judit, “Veinte puestos integrarán la XX Feira do Libro Galego en Tui”, Faro
de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 13 maio 2017, p. 12.
Comenta que a inauguración da XX Feira do Libro Galego en Tui contará coa apertura a
cargo do ilustrador Xosé Tomás e que se organizarán diversas actividades dirixidas ao
público infantil.

Besadío, D., “Manuscrito inédito escrito en galego culto do século XVIII”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 15 xullo 2017, p. 36.
Anúnciase a descuberta dun manuscrito en galego que data dos Séculos Escuros,
conformado por cincuenta décimas contra don Diego Zernadas. Dise que a publicación
vén de man de Xosé A. Fernández Salgado.
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Besadío, D./ DUVI, “Un texto inédito en galego culto dos Séculos Escuros ve a luz en
Vigo”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, p. 59/ El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, p. 64,
15 xullo 2017.
Faise eco da descuberta dun texto en galego dos Séculos Escuros por parte do profesor
Xosé Fernández Salgado, quen tamén achega o seu parecer no artigo.

Blanco, Lino, “El Café Derby reunió a los vigueses ilustres”, Faro de Vigo, “Vigo”,
“1921. Fue noticia en Faro de Vigo”, 2 xaneiro 2017, p. 13.
Rememórase a apertura do Café Derby en Vigo no ano 1921, un lugar de culto, encontros,
debates e reunións entre políticos, artistas e empresarios, considerado un lugar
emblemático e cheo de historia para cidade. Dise que ao redor das súas mesas se asinaron
grandes acordos e se realizaron xuntanzas literarias con autores como Ánxel Fole,
Valentín Paz Andrade, Álvaro Cunqueiro, Camilo Nogueira, Rafael Dieste ou Ramón
Cabanillas. Indícase que tivo que pechar no ano 1968 ante a competencia de outros locais,
non obstante permitiron que a xente se levase anacos do lugar (vasos, bandexas, pezas de
xadrez) como un recordo do que significou para a sociedade viguesa.

Blanco, Patricia, “Festa e verbas de reivindicación da súa obra no centenario da morte de
Pondal”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 marzo 2017, p. 25.
Infórmase de que se conmemorou en Ponteceso o centenario da morte de Eduardo Pondal
con diversos actos e que contou coa presenza de Lois García ou de Xesús Alonso
Montero.

Blanco, Xabier R., “Ourense non conta na lea da RAG”, La Región, “Ourense”, 17 marzo
2017, p. 9.
Indícase que dos cento setenta e tres académicos que tivo a RAG na súa historia só vinte
dous son de Ourense e mais que dos vinte oito académicos actuais da RAG no hai
representación ourensá.

Blasco, Ana, “El reflejo de Cunqueiro reposa en su hospital”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
29 decembro 2017, p. 37.
Anuncia a doazón por parte dos fillos de Álvaro Cunqueiro dun retrato do escritor para o
hospital de Vigo que leva o seu nome.

Bouzas, Belén, “Maruxa Mallo, artista e transgresora”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“exposición”, 5 xaneiro 2017, p. 7.
Destaca unha serie de efemérides que conflúen no ano en cuestión. Fai referencia ao cento
cincuenta Aniversario de Portela Valladares, ao cento oitenta aniversario do nacemento
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de Rosalía de Castro, ao centenario do pasamento de Eduardo Pondal, ao 50 aniversario
do pasamento de María Mariño e mais ao centenario da publicación da obra Da terra
asoballada de Ramón Cabanillas. Di que outras datas que se celebrarán son o 120
aniversario do nacemento de Eduardo Blanco Amor, o 180 aniversario do nacemento de
Antón López Ferreiro e o 75 aniversario do pasamento de Cándido Fernández Mazás,
ademais do homenaxe no día das letras, Carlos Casares.

_____, “Irmandades da Fala”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “alí estaremos”, 19 xaneiro
2017, p. 7.
Entre outras actividades culturais, informa da charla que impartirá o investigador Xosé
Ramón Ermida na Casa da Cultura de San Sadurniño sobre as Irmandades da Fala e “sobre
a forma en que se desenvolveron na comarca”.

Bóveda, Lucía D., “Cuestión de gustos”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 866,
“Reportaje”, “Entre libros”, 22 abril 2017, p. 5.
Indica que entre os libros máis vendidos en lingua galega están Carlos Casares: un
contador de historias, Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade e mais A
ferida do vento.

_____, “Paseos en familia por Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “miniDiario”, n.º 584,
“Reportaxe”, 9 xullo 2017, pp. 2-3.
Fala sobre a nova edición dos Paseos en Familia, actividade organizada por Turiña
Pontevedra e que trata de ensinar o carácter histórico das cidades aos máis novos, entre
outras cuestións, preséntanse aos rapaces as figuras de Pedro Madruga, Alfonso R.
Castelao, Manuel Curros Enríquez ou Ramón Mª del Valle-Inclán.

Briones, Rubén G., “O Museo de Artes rinde a súa homenaxe a Castelao”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 27 outubro 2017, p. 31.
Informa dunha exposición no Museo de Artes de Ribeira dos gravados do libro Sempre
en Galiza (Producións culturais Artesa, 2004) realizados por ilustradores galegos e os
foráneos José Fuentes e Florencio Maíllo.

Bugallal, Isabel, “El exilio interior de Elvira Bao”, La Opinión, “Tiempo recobrado”, 12
marzo 2017, contracuberta.
Detállase a historia de Elvira Bao Maceira (A Coruña, 1890-1971) como integrante das
Irmandades da Fala e o traballo que realizou co seu marido a prol da República.

C. A., “El Iescha organiza el viernes el Día da Cultura Chairega en el auditorio vilalbés”,
El Progreso, “A Chaira”, 5 setembro 2017, p. 18.
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Recolle que o Instituto de Estudos Chairegos realizará numerosas actividades coa nova
presidencia de Marisa Barreiro como o I premio Infantil de Xuvenil pola igualdade
Agustín Fernández Paz, presentacións de libros, celebración do Día das Letras Galegas
etc.

_____, “Vila y Pombo presentarán el 15 en Castro el libro ‘Dous fillos da Ponte de
Outeiro”, El Progreso, “A Chaira”, 6 setembro 2017, p. 14.
Informa da presentación do libro Dous fillos da Ponte de Outeiro, de Manuel Vila e Xosé
Antón Pombo no que falan de Manuel Becerra e Xosé Ramón Crecente Vega, autor de
Codeseira (1933) e Folla Bricia. Poesía galega completa (2002).
C. A. P., “A Casa dos Poetas acolle este sábado o seminario ʻA longa noite de pedra”, La
Región, “Celanova”, 11 maio 2017, p. 23.
Fai referencia á lectura de poemas do poemario Volverlles a palabra que tivo lugar na
Casa do Poetas de Celanova.
C. F., “Cine Club Bueu proxecta hoxe o filme ʻContrafaces”, Diario de Pontevedra, “O
Morrazo”, “Bueu”, “Cangas”, 4 xaneiro 2017, p. 15.
Infórmase da proxección do filme Contrafaces no centro Social do Mar, único pase en
versión orixinal en galego e subtitulado ao castelán da historia de Erín Moure, poeta que
descubriu as súas orixes galegas hai vinte anos e que inicia unha viaxe interior ao
descubrir que os seus poemas xa foran escritos noutros idiomas.
_____, “Ramón Nicolás presenta ʻO espello do mundoʼ nos Venres do
Ateneo”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, “Cangas”, 2 febreiro
2017, p. 20.
Dáse conta da presentación literaria de O espello do mundo (Xerais, 2016) por parte do
seu autor, Ramón Nicolás, en Marín con motivo da publicación da segunda edición.
Tratase da súa primeira novela, non obstante, é un autor con experiencia no mundo
ensaístico e na crítica literaria, pois dirixe a Biblioteca das Letras Galegas na editorial
Xerais e administra o blog Caderno da crítica, ao mesmo tempo que cumpre coas súas
funcións como profesor de secundaria. Indícase que a historia da novela, que mestura
historia e ficción, parte das vivencias que acontecen dentro dun cenobio feminino de San
Pedro de Ramirás en Ourense na Idade Media, a través da visión de Martiño, un profesor
que debe descodificar uns documentos moi antigos, e a súa relación co resto de
personaxes, como Guiomar ou Hildegarda von Bringen, representante da ideoloxía e
espiritualidade alemá do momento.

_____, “Diez ciclomarchas pondran en valor, a golpe de pedal, el patrimonio artístico y
natural”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 18 marzo 2017, p. 4.
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Breve nota referida á celebración dunha ciclomarcha pola cidade de Pontevedra co nome
de “Galicia baixo os ollos de Castelao”.

_____, “Un recital poético abrirá los actos del 86 aniversario de la II República”, Diario
de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 462, “O Morrazo”, “Marín”, 8 abril 2017, p. 4.
Informa do acto de presentación da obra Non des a esquecemento de Luís Bará que tivo
lugar na Biblioteca Municipal de Marín no marco das actividades polo 86 aniversario da
II República organizado pola Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de
Marín.

_____, “La muestra ‘Do Gris ao Violeta’ recordará la lucha de las mujeres en Marín”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 2 xullo 2017, p. 22
Fala sobre a disertación de Montse Fajardo na mostra Do grisvioleta, que ten lugar en
Marín, un acto levado a cabo pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica
de Marín.

_____, “El Centro Social do Mar acoge hoy la obra teatral ‘O Velorio’ de Francisco Taxe”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Bueu”, “Marín”, 14 outubro 2017, p. 4
Anuncia a representación no Centro Social do Mar da obra teatral O velorio de Francisco
Taxe, adaptada por Ze Paredes e Mónica Camaño.

C. G., “Proponen llamar Blanco Amor al archivo de Baiona”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Val Miñor”, 4 xaneiro 2017, p. 15.
Indica que o pleno de Baiona someterá a aprobación unha moción do grupo municipal
socialista que propón chamar “Blanco Amor” á nova biblioteca e arquivo municipal. Di
que o PSOE xustifica este cambio porque o escritor ourensá, embarcado no Norita, cunha
tripulación de Baiona, narrou esa aventura no seu poemario Poemas en catro tempos.

C. F., “A Biblioteca de Bueu acolle unha tertulia literaria sobre ‘Carol”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 7 marzo 2017, p. 20.
Informa que, para conmemorar o Día Internacional da Muller, se realizará unha tertulia
literaria sobre a obra Carol de Patricia Highsmith e que, tres días despois, se proxectará
o filme baseado na obra.

C. L., “Rianxo se fue de boda”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, 5 decembro 2017, p.
17.
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Informa do espectáculo Hoxe hai regueifa da Asociación Cultural Fogo Fatuo que
representou a voda de Balbina Lorenzo e Farruco Saavedra en 1908 e que deu lugar a
unha gran regueifa na vila.

C. L. F., “Roque Barreiro Fanego. ‘Pintar es para mí una necesidad vital, dibujo casi todos
los días”, El Progreso, “A Mariña”, 30 outubro 2017, p. 17.
En conversa co pintor Roque Barreiro Fanego alúdese a que foi alumno da escritora Luz
Pozo Garza.

C. M., “Ourense reunirá a poetas de varios países”, La Región, “Ciudad”, 4 outubro, p.
21.
Informa da celebración da oitava edición do Encontro Internacional de Poesía, organizado
polo Círculo Poético Ourensán. Sinala que a fin desta mostra é a de dar a coñecer a obra
e poesía de autores residentes en Ourense, á cal acudirán autores de Arxentina, México,
Francia, Portugal, Uruguay e de distintos puntos de España.

_____, “Los cincuenta años de un símbolo”, La Región, “Ciudad”, 16 decembro, p. 20.
Fálase do Belén de Baltar, obra que cumpre 50 anos e que reflicte, entre outras cousas, as
rúas e tabernas d’ A Esmorga de Eduardo Blanco Amor.

C. N., “Versos autóctonos para celebrar un ano de vida do rexurdir cultural de Meiro”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, 31 outubro 2017, p. 19.
Anuncia a celebración dun recital poético para conmemorar o primeiro aniversario da
Axencia de Lectura de Meiro e nel participaron poetas como Xosé Daniel Costas, Luis
Chapela e Miriam Ferradáns. Ademais, destaca a actividade do club de lectura mensual
no cal interviron xa Francisco Castro, Inma López Silva e Iria Collazo.
_____, “La Arribada del Descubrimientoʼ, cumple once años en directo”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Val Miñor”, 3 marzo 2017, p. 18.
Fala do espectáculo teatral “La arribada del descubrimiento”, efectuado na praia da
Ribeira en Baiona pola compañía Non si Teatro, baixo a dirección da dramaturga Mónica
Sueiro. Sinala tamén a lonxevidade da representación, que vai pola súa décimo primeira
edición.

C. P. R., “Xermolos lanza dous vídeos na súa busca de apoios para salvar a casa de Díaz
Castro”, El Progreso, “A Chaira”, 6 marzo 2017, p. 17.
Dá conta dos vídeos elaborados pola asociación Xermolos, nos que poñen de manifesto a
importancia de salvar a casa natal do Poeta Díaz Castro do Vilariño.
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_____, “O Iescha renova a súa directiva, con Marisa Barreiro como presidenta”, El
Progreso, “A Chaira”, 18 marzo 2017, p. 29.
Dá conta das propostas da nova directiva, entre as que se atopa a convocatoria do I Premio
de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade Agustín Fernández Paz, que será
convocado en breve e se resolverá a finais de ano

_____, “El BNG pedirá al Concello que respalde el arreglo de la casa de Díaz Castro”, El
Progreso, “A Chaira”, 25 marzo 2017, p. 21.
Fala do anuncio por parte do BNG de levar ao pleno da corporación unha proposta para
a restauración da casa natal de Isaac Díaz Castro. Indica que o proxecto se basea na
conversión do inmóbel nunha casa museo.

_____, “La escuela de Pígara acoge una exposición sobre Díaz Castro y un concierto”, El
Progreso, “A Chaira”, 6 maio 2017, p. 21.
Breve nota que dá conta da próxima inauguración da exposición “Nimbos de luz”
centrada en Xosé M.ª Díaz Castro na escola de Pígara.

_____, “Xermolos leva a campaña Salvemos a Casa de Díaz Castro ata o País Vasco”, El
Progreso, “A Chaira”, 18 maio 2017, p. 15.
Anuncia que a asociación Xermolos presentará en Euskadi diversas actos nos que se
reivindicará a recuperación da casa natal de Díaz Castro.

_____, “Fina Casalderrey pregonará el Festival de Pardiñas, que incluye 9 conciertos”,
El Progreso, “A Chaira”, 27 xuño 2017, p. 21.
Dá conta de que a autora dará o pregón do festival deste ano, asemade, a propia autora
ten o encargo da asociación Xermolos de lembrar a Agustín Fernández Paz.

_____, “Xermolos recibe máis de 26.000 euros para rehabilitar a casa de Díaz Castro”,
El Progreso, “A Chaira”, 30 xullo 2017, p. 20.
Indícase que a asociación Xermolos está a realizar os trámites para poder comezar a obra
máis urxente na casa de Díaz Castro, a recuperación da cuberta.

_____, “As FeAs promove De Volta a Ítaca para apoiar o proxecto da Casa da Xente”, El
Progreso, “A Chaira”, 21 setembro 2017, p. 21.
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Informa da celebración do festival De Volta a Ítaca promovido polas FeAs, co obxectivo
de recadar fondos para apoiar o proxecto de creación da Casa da Xente, no berce natal do
poeta Xosé María Díaz Castro nos Vilares. Precisa que a mostra leva ese nome polo
poema máis famoso do escritor, titulado “Penélope”.

_____, “Meira lembra a Xose da Flor o día 30 con fútbol, xogos e cine”, El Progreso, “A
Chaira”, 27 decembro 2017, p. 19.
Informa da celebración dunha homenaxe ao falecido Xosé Salgado, coñecido como Xose
da Flor, na cal destacan como actividades a exposición de fotos e textos literarios do seu
blog “Onde non me chaman” e a recollida de sinaturas para pórlle o seu nome á biblioteca
municipal.

Canedo, Cibrán, “Ilustres visitas en el Melga”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 26 febreiro 2017, p. 36.
Anuncia a visita do escritor Antón Cortizas ao Museo Etnolúdico de Galiza.

_____, “Un libro contra el cáncer”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Invitado
especial”, 11 marzo 2017, p. 32.
Informa da presentación que terá lugar o día 17 do poemario Limaduras de prata
(Autoedición, 2017), de María Luisa Abad, no que autora di ter expresado todas as
experiencias, sensacións, e emocións xeradas durante o tratamento dun linfoma. Aclara
que toda a recadación da venda será destinada á Asociación Española contra o Cancro e
aos proxectos de investigación que este promove. Finaliza sintetizando o perfil
profesional da autora.

_____, “Homenaxe póstumo a Paco Souto”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Invitado especial”, 16 xuño 2017, p. 38.
Faise eco da Luscofusco na que un grupo de vinte e nove artistas da Costa da Morte tenta
render homenaxe ao poeta Paco Souto.

_____, “Una activa residencia de escritores”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Invitado especial”, 18 xullo 2017, p. 33.
Informa da actividade levada a cabo pola Editorial Axóuxere en Rianxo que achega a
posibilidade de aloxamento aos poñentes.

_____, “Residencia de escritores y pensadores”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 13 agosto 2017, p. 32.
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Dá conta do seminario impartido por Ismael Crespo en Rianxo, nun acto organizado por
Axóuxere Editora, o seminario leva como título “Xustiza e comedia”.

_____, “Poesía contra a violencia”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Invitada
especial”, 26 setembro 2017, p. 31.
Fai eco da participación da autora María Lado nun programa contra a violencia machista.

_____, “Reeditarán ‘O señor Aframio”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Invitado especial”, 26 novembro 2017, p. 37.
Informa sobre a proposta dos concellos de Silleda e Tomiño para reeditar a obra O siñor
Aframio, ou como me rispei das gadoupas da morte de Antón Alonso Ríos.

Cano, Rosa, “Varela Buxán, homenaxe ó patriarca do teatro galego”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 27 marzo 2017, p. 28.
Realízase un repaso biobibliográfico á figura do estradense Manuel Varela Buxán co gallo
das homenaxes que se realizan polo trixésimo aniversario do seu pasamento.

_____, “A literatura galega, protagonista na gran feira do libro de Guadalajara”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 26 novembro 2017, p.38.
Dá conta da inauguración da Feira Internacional do Libro en Guadalajara, na que
participarán o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román
Rodríguez e o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Salienta que a literatura galega
será unha das grandes protagonistas da mostra, co fin de impulsar a proxección exterior
da cultura galega e para favorecer novas oportunidades comerciais no sector editorial
galego.
Capelán, B., “Xosé María Lema. ʻO máis importante é perder o medo e facer as probas
a tempo”, La Voz de Galicia, “Sociedad”, “Día Mundial contra el cáncer”, 4 febreiro 2017,
p. 27.
Salienta a novela Costa do Solpor, de Xosé M. Lema, que promocionou con diferentes
concellos.

Carneiro, Montse, “O Día das Letras 2018 honrará á narradora, tradutora e ensaísta María
Victoria Moreno”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 xuño 2017, p. 38.
Anunciase a decisión da Real Academia Galega ao escoller a María Victoria Moreno
como figura honrada no Día das Letras Galegas. Destácase a súa obra Mar adiante e o
seu labor activista no eido lingüístico. Tamén se fai referencia ás outras autoras honradas
con este día: Rosalía de Castro, Francisca Guerrera Garrido e María Mariño.
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Carou, F. “O Rianxo máis vivo”, Sermos Galiza, “Caderno de Verán”, 20 xullo 2017, pp.
2-3.
Fala sobre o patrimonio cultural, arqueolóxico, mariñeiro e natural da localidade,
destacando as vivendas de Alfonso Rodríguez Castelao e Manuel Antonio, así como a
obra deste último De catro a Catro.

_____, “Rosalía, máis viva que nunca”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 28 setembro 2017,
pp. 4-5.
Comenta a celebración dunha gala dedicada á personalidade de Rosalía de Castro, a cal
está organizada pola deputación da Coruña, o concello de Santiago de Compostela, a
Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e a Fundación Rosalía de Castro.
Refire que se pretende deixar en claro a canonización da escritora como símbolo
identitario de Galicia, sendo a autora que máis influencia tivo na nosa cultura e a que
acadou máis proxección internacional.

Carro, Ana, “La realidad de los refugiados”, La Opinión, “A Coruña”, 16 xuño 2017, p.
11.
Fai referencia ao recital Palabras alén do mar, no que se empregou galego e árabe e que
trataba sobre a violencia dos campos de refuxiados en Grecia.

_____, “Betanzos aplaude a Cuerda”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 30 xullo
2017, p. 35.
Presenta a Manuel Rivas na Semana Internacional do Cine como poñente inaugural e
autor do filme, e escritor do libro homónimo Todo é silencio.

Castaño, Yolanda, “Selfie. Yolanda Castaño”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Selfie”, 19
xaneiro 2017, p. 10.
Fala das diferentes actividades que realiza como o recital multimedia na Cidade da
Cultura e a estadía nunha residencia literaria nun castelo de Escocia. Indica que houbo
cambios na escena poética galega, como a mestura de poesía con outras artes.

Castro, Ángel, “Lamazares inaugura en el Gaiás un homenaje a Novoneyra que es su
ʻtestamento pictórico”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, p. 66/ El Progreso, “Vivir”,
“Cultura”, “Arte”, p. 45, 3 xuño 2017.
Refírese á exposición “Flor de Novoneyra” de Antón Lamazares que se exporá no Centro
Gaiás da Cidade da Cultura.
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_____, “Lamazares honra a Novoneyra”, Atlántico Diario, p. 38/ La Región, p. 69,
“Sociedad”, 3 xuño 2017.
Comenta que cento oitenta e unha obras formarán parte da exposición “Flor de
Novoneyra” de Antón Lamazares que rendirá tributo ao poeta Uxío Novoneyra.

_____, “A presenza nazi en Galicia permaneceu oculta durante anos”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, 22 xuño 2017, p. 66.
Alude á tradución ao español da obra de Xabier Quiroga co título La casa del nazi na que
se mestura ficción e realidade.

_____, “Xabier Quiroga: A presenza nazi en Galicia permaneceu oculta durante anos”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 22 xuño 2017, p. 58.
Fai referencia a que Xabier Quiroga vén de publicar en español La casa del nazi despois
de ter sacado do prelo catro edicións en galego.
Castro, Isabel, “Pontevedra no siente ʻLa Pasión”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 23 marzo 2017, p. 16.
Indica que o grupo de teatro Arume de Pontevedra, que leva escenificado máis de trinta e
cinco obras en español e en galego, cómprenlle voluntarios para representar La Pasión.

Castro, R., “Casares e máis”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 229, “dar que pensar”,
12 xaneiro 2017, pp. 2-3.
Resume as novidades editoriais para o ano 2017. Destaca a volta á escrita de Suso de Toro
cunha novela sobre “unha das miñas teimas: unha persoa que viaxa ao pasado familiar”,
da que avanza que “estará cargada de humor e será menos negra que as anteriores”, e
tamén cun opúsculo “de non ficción, de reflexión e relacionado coa relixión”. Nome as
próximas novelas de Héctor Cajaraville, Pedro Feijoo, María Reimóndez, que publicará
Edicións Xerais de Galicia; e as próximas obras de Anxos Sumai, Antón Riveiro Coello
e Miguel Anxo Fernández, que sairán do prelo na Editorial Galaxia. De poesía, salienta o
regreso de Lupe Gómez, tras sete anos sen publicar, nomea unha antoloxía e poemarios
individuais que publicará Chan da Pólvora, e a antoloxía de Xesús Alonso Montero en
Edicións Xerais de Galicia e outra de Marilar Aleixandre, Mudanzas e outros velenos,
recompilación de tres poemarios seus descatalogados, e a volta de Fran Alonso con
Terraza. Nomea dúas crónicas que verán a luz en 2017 e cita as traducións ao galego que
publicarán Edicións Xerais de Galicia de literatura contemporánea vasca, Rinoceronte
Editora de autores contemporáneos e Urco Editora coa novela xuvenil Coraline, de Neil
Gaiman.
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_____, “Rosalía, a raíña de febreiro”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 235, 23 febreiro
2017, pp. 2-3.
Con motivo da conmemoración do 180 aniversario de Rosalía de Castro, recolle opinións
de distintas figuras sobre esta escritora, caso de ledicia Costas, quen destaca que “é a
autora galega máis universal” e que “a súa literatura segue conmovendo a día de hoxe a
xente máis nova”; e de Pepe Barro, quen sinala que “ao usar moitas veces a métrica e ao
imitar a poesía popular, sobre todo en Cantares, provocou que fose fácil de ler, de
entender e de identificarse coa xente” e “a reivindicación feminina, que tamén anovando
nos últimos anos a súa figura”, ademais de ser “a persoa que encarna o paradigma
literario” en Galicia, ao que contribuíu que “é unha personaxe con moitos ingredientes”
e a emigración, xa que “de súpeto había un público que necesitaba ler eses textos para
satisfacer a súa morriña e a súa ansiedade”. Finaliza engadindo os breves “Un ‘caldo de
Gloria’ por Rosalía”, “Novas publicacións”, “Rosalíate contra a violencia de xénero”,
“Mostras” e “100 anos da súa estatua en Compostela” para detallar as actividades
desenvolvidas para conmemorar o cento oitenta aniversario do seu natalicio.
Castro, Víctor, “El CPI Ponte Carreira recibió el premio ʻRosalía verso a verso”, El Ideal
Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 16 maio 2017, p. 16.
Fala das actividades que o CPI Ponte Carreira realizaron a prol da proclamación do Día
de Rosalía e que lle valeron o premio do concurso “Rosalía verso a verso”.

_____, “Gran encuentro poético esta tarde en Galería Arte Imagen”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 12 maio 2017, p. 16.
Indica que dentro da exposición “Paisaxe habitada” se lerán poemas de Asun Blanco, José
Carlos Ulloa ou Ricardo Souto Morano.

_____, “Presentación en Ordes del poemario ‘A relixión do mar”, El Ideal Gallego,
“Arteixo”, “Atalaya mariñana”, 6 xullo 2017, p. 16.
Refírese á presentación do poemario A relixión do mar, de Xosé Iglesias Lamela, no
Museo do Traxe Juanjo Liñares de Ordes.
_____, “José Iglesias Lamela presentó el poemario ʻA relixión do mar”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 11 xullo 2017, p. 16.
Dá conta da presentación do poemario no Museo do Traxe Juanjo Liñares, da vila de
Ordes. Destaca a vitoria do autor no certame de poesía Victoriano Taibo á vez que dá
algúns trazos da temática da obra.
_____, “Meira celebra en septiembre la IV Ruta Avelino, su poeta local”, El Ideal
Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 26 agosto 2017, p. 16.
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Dá conta da creación da IV Ruta Avelino, que tivo lugar en setembro, e que percorre case
dez quilómetros dende a casa natal de Avelino até o alto dos Xuncás.

Centeno, Alexandre, “A Costa da Morte e a súa realidade máxica, en once historias”, La
Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En galego”, 25 agosto 2017, p. 4.
Indica que Conciencia máxica de ser anfibio. Once relatos de Muxía (2017) é a primeira
obra da Mercé Barrientos, que conta cun prólogo de Antón Castro e ilustracións de Yano
Yoro, é unha homenaxe a persoas, lugares e sucesos que marcaron a súa vida a través de
once relatos enmarcados na Costa da Morte.

Cheda, Pilar, “Outeiro convértese no epicentro da cultura cun convivio multitudinario”,
El Progreso, “Comarcas”, 9 xullo 2017, p. 13.
Informa sobre a celebración do acto arredor de Manuel María e anuncia a posíbel
celebración do centenario das Irmandades da Fala en Lugo.

_____, “Fin de fiesta del certamen Corpo (a) Terra, en la ciudad”, La Región, “Verano”,
9 xullo 2017, p. 27.
Indica as actividades que se están a celebrar no festival Corpo (a) Terra, como a entrevista
ao poeta Estevo Creus, entre outras.

Cid, Xiana, “El ciclo Enocións By Ribeiro ofrece música, versos y vino en A Coruña”,
La Región, “Verano”, 23 xullo 2017, p. 27.
Trata sobre o ciclo cultural que se desenvolve na Coruña, destacando as figuras de
Yolanda Castalo, Lucía Aldao e María Lado.

_____, “Un destino con vistas al mar y buena compañía”, La Región, “Verano”, “Rincón
de verano”, 7 agosto 2017, p. 27.
Fala sobre María José Rodríguez e o éxito do seu libro Por amor a ti, meu fillo.

_____, “Non hai poema sen música”, La Región, “Vida”, “En confianza”, 17 setembro
2017, pp. 2-3.
Entrevista a Rochi Nóvoa que está a repasar a xeografía co recital “Instances”. Fala da
unión da poesía coa música pola cadencia e o ritmo e indica que Instances é un poemario
de composicións moi breves, de microfrases.

Cobo, Héctor, “Paco Souto: el mar llevó sus versos”, El Progreso, “Galicia”, 9 abril 2017,
p. 30.
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Fai referencia á morte do poeta e concelleiro do BNG de Malpica do que subliña o seu
incansábel labor como activista a prol da lingua galega, como poeta e mais como editor.

_____, “Paco Souto: el mar llevó sus versos”, Diario de Pontevedra, “Galicia”, 9 abril
2017, p. 30.
Infórmase do falecemento de Paco Souto e del coméntase o seu incansábel labor como
defensor da lingua galega e cultura galegas, como poeta e mais como editor.

Coco, Abraham, “Siro López descifra el humorismo de Cervantes en un nuevo ensayo”,
ABC, “Galicia”, 17 marzo 2017, p. 70.
Coméntase que Siro López vén de apresentar na RAG o seu ensaio Cervantes e o Quixote.
A invención do humorismo.

Colmenero, Xosé Lois, “La Feria del Lázaro será agrícola, técnica y literaria”, La Región,
“Monterrei”, 18 febreiro 2017, p. 24.
Dá conta da iniciativa deste ano na feira de Lázaro, na que se tratará de destacar e vitalizar
o aspecto literario e agrícola do evento.

_____, “El Lázaro abre el calendario de ferias del libro en Galicia”, La Región,
“Monterrei”, 30 marzo 2017, p. 26.
Dá conta da organización das Feiras do libro, sinala os concellos que participan na
iniciativa e que o pregón correrá a cargo do escritor local Xosé Carlos Caneiro. Tamén
informa de que as casetas se instalarán na praza da Merced.

_____, “Para relaxarse, non hai coma a terra galega”, La Región, “Verano”, “Rincón de
verano”, 10 xullo 2017, p. 24.
Recolle algunhas reflexións da poetisa ourensá Rochi Nóvoa Vázquez sobre a vida e sobre
a súa poética.

_____, “La festa do Pemento de Arnoia incluye teatro y mucha música”, La Región,
“Verano”, 1 agosto 2017, p. 29.
Anúnciase a representación de Almas sinxelas por parte da Asociación de Mulleres Rurais
de Arnoia.

_____, “A Fundación Risco analizou o papel da muller no XIX”, La Región, “Allariz”,
29 outubro 2017, p. 30.
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Alude ás sétimas xornadas sobre a figura de Romasanta organizadas pola Fundación
Risco coa colaboración da Xunta de Galicia, o Arquivo Castro Vicente, Urco Editora e a
librería Aira das Letras. Entre os actos que tiveron lugar no marco destas xornadas destaca
a presentación da segunda serie de relatos curtos Contos do sacaúntos. Romasanta, o
criminal (2016) de Urco Editora.

Corbelle, Sabela, “Marica Campo abrió las fiestas haciendo un llamamiento al
comportamiento cívico”, El Progreso, “Lugo”, “San Froilán 2017”, 5 outubro 2017, p. 8.
Fai eco das referencias a moitos autores galegos que Marica Campo empregou no seu
pregón do San Froilán.

_____, “Cuando a la muralla se la miró de frente”, El Progreso, “Lugo”, 15 decembro
2017, p. 8-9.
Fálase das antigas casas pegadas á muralla de Lugo, antes de que se desenvolvera a
operación “Muralla Limpia”, entre as que se atopaba o bar Lugo, onde se reunían Anxel
Fole e outros escritores.

Cornejo, Killa, “Versos para Betanzos”, La Opinión, “Sada/ Betanzos”, 29 agosto 2017,
p. 13.
Comeza citando os primeiros versos do poema “Betanzos pobo Fidalgo”: “Érgueste en
cúpula ou cume e ollas feitizado eses teus ríos. Dá conta exposición da obra Betanzos na
poesía, de Esther López Castro a través da fotografía e da ilustración.

Crespo, C., “De los poemas de Cunqueiro a marcarse un reguetón”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Música”, “Actualidad”, 3 febreiro 2017, p. 15.
Preséntase o novo disco de Luís Emilio Batallán, músico galego de renome por
musicalizar os poemas de Cunqueiro, “Ai ven o maio” e de Curros Enríquez “Quen
poidera namorala”. Trátase dun disco innovador, titulado 70 y 29, no que combina baladas
de corte latino, boleros e reggae, case todas en castelán menos a número 12. Inclúense
anacos dunha entrevista ao músico nos que comenta a importancia de “abrirse ao mundo”,
musicando a clásicos españois como Jaime Gil Biedma ou Fonollosa, en colaboración
con artistas internacionais como Joan Manuel Serrat ou Pablo Milanés. Finalmente,
anúnciase brevemente o seu concerto na cidade compostelá.

Cruz, José, “Los alcaldes reivindican al poeta Delgado Gurriarán”, La Región,
“Valdeorras”, 6 abril 2017, p. 22.
Infórmase de que os alcaldes da comarca de Valdeorras reclamarán perante a RAG que se
lle dedique o Día das Letras Galegas ao poeta Florencio Delgado Gurriarán.
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_____, “Comienza la campaña del Día das Letras para Gurriarán”, La Región,
“Valdeorras”, 14 abril 2017, p. 17.
Dáse noticia da campaña iniciada en Valdeorras para que o ano 2019 se lle dedique a
Florencio Delgado Gurriarán.

_____, “O Barco asume el mayor gasto del proyecto Florencio Delgado”, La Región,
“Valdeorras”, 18 abril 2017, p. 17.
Refírese a que o concello do Barco de Valdeorras achegará a meirande parte dos 30000€
que se precisan para o proxecto “As letras de Florencio. 2017, cen anos sen ti”.

_____, “El teatro permite revivir la historia de O Barco”, La Región, “Verano”, 30 agosto
2017, p. 24.
Dá conta da actuación celebrada en O Barco, titulada Polos camiños do Tempo, da man
da compañía barquense Gargallada Teatro.

Curros Enríquez, Manuel, “En corso”, La Voz de Galicia, “Especial 135 años de La Voz
de Galicia”, vol. 1, “Opinión”, “1897: Relacións hispano-estadounidenses”, 26 marzo
2017, p. 52.
Reprodúcese o poema “En Corso” do celanovés Manuel Curros Enríquez publicado en
La Habana o 24 de decembro de 1896.

D. G., “Piden declarar el 24 de febrero como día escolar de Rosalía”, ABC, “Galicia”, 25
febreiro 2017, p. 62.
Dá conta da solicitude por parte da sociedade de declarar o día 24 de febreiro como o día
de Rosalía de Castro. Informa dalgunha das principais actividades celebradas no día e das
organizacións responsábeis, como a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
galega, a Real Academia Galega ou o Instituto Rosalía de Castro de Santiago.

Dans, Raúl, “Unhas poucas cuestións previas”, Sermos Galiza, “novidade”, 9 febreiro
2017, pp. 6-7.
Resume o argumento e describe os personaxes d’As cancións que lles cantaban aos
cativos (2016), unha peza teatral que se serve da información, acción e emoción. Tamén
apunta o seu proceso de creación e a recollida de documentación

Dapena, S., “Los visitantes de la ciudad cuentan desde ahora con una guía para conocer
las referencias literarias”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 17 agosto 2017, p. 6.
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Expón a iniciativa da Coruña de crear unha guía turística con información relevante sobre
autores da cidade.

Dapena, Sonia, “El Consorcio coruñés apostará por el turismo cultural”, Diario de
Ferrol, p. 37/ El Ideal Gallego, p. 36, “Sociedad”, 1 marzo 2017.
Expón a iniciativa da Coruña de crear unha guía turística con información relevante sobre
autores da cidade.

Davila, Pedro, “Por fortuna la gente aún compra libros”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4 xullo
2017, p. 8.
Fala sobre a presentación dos libros Os fillos do lume, de Pedro Feijoo, e Terradentro, de
Xosé Ramón Reza. Tamén se anuncia a firma de libros por parte de Manuel Esteban e
María Luísa Abad. Coméntase tamén as presentacións de Avións de papel, de Xavier
Estévez, e A virxe das areas, de Antonio M. Fraga.

Díaz, José Luís, “Queremos que esta edición sea especial, porque el pueblo lo es”, La
Región, “Ciudad”, 20 setembro 2017, p. 19.
Dá conta da celebración de Seixalbo cultural, unha semana dedicada á cultura na que
destacarán as obras de teatro que se presentarán. Tamén se pon de manifesto que é a
edición número trinta do devandito festival, chamado antes “Semana cultural de
Seixalbo”.

_____, “Otero Pedrayo, a través del mapa de Fontán”, La Región, “Ciudad”, 18 outubro
2017, p. 19.
Dá conta das actividades realizadas o venres na sede en Trasalba da Fundación Otero
Pedrayo e o sábado no Liceo ourensán para analizar a figura de Ramón Otero Pedrayo á
luz do mapa de Fontán, con quen o trasalbeño, segundo matizou José Luis Saco
(presidente da Fundación Otero Pedrayo), tiña “referencias afectivas y también una
relación científica”. Refire que a paisaxe estivo sempre presente na obra de Otero
Pedrayo, segundo mencionou Pablo Sánchez Ferro (director do Arquivo Histórico
Provincial de Ourense e arquiveiro da Fundación Otero Pedrayo), á vista da
correspondencia do trasalbeño con dúas netas de Fontán. Finaliza detallando os
participantes no programa do venres e do sábado.

Díaz, Noelia, “Homenaxe ao mar e a Galicia desde dúas visións artísticas”, El Ideal
Gallego, “Arteixo”, 5 marzo 2017, p. 14.
Informa da exposición realizada por Viki Rivadulla, na que o poeta Xosé Iglesias recitou
versos da súa obra A relixión do mar.
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Domínguez, B. e C. Huete, “Rosalía de Castro vuela en Norwegian”, El País, 4 marzo
2017, contracuberta.
Informa da campaña publicitaria de Norwegian, unha aerolínea nórdica, que empregará a
imaxe da poetisa galega nun Boeing 737-800 conmemorando o seu cento oitenta
aniversario.

Dopico, Julia, “Rosalía desde la música”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Crónica cultural”,
26 febreiro 2017, p. 2.
Dá conta da celebración do día de Rosalía de Castro e repasa algúns dos poemas clásicos
da autora, como “Negra sombra”, “Maio longo” ou “Rosa de abril.

Dopico Vale, Julia M.ª, “La RFG en las Letras Galegas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“Crónica cultural”, 21 maio 2017, p. 11.
Reflexiónase sobre o poema “No bico un cantar” de Manuel Curros Enríquez.

_____, “No bico un cantar”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Crónica cultural”, 4 xuño 2017,
p. 9.
Dá conta do certame musical, homónimo cun dos versos de Cabanillas nos que fai
referencia a Rosalía de Castro. Dá conta dos participantes e cita un fragmento dun poema
de Manuel Rivas: “Eu non sabía que había/ tanta alegría nas bágoas/ nin neve nas
vidueiras/ nin esperanza nas vagoas…”.

_____, “Sons de Gallaecia”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Crónica cultural”, 6 agosto
2017, p. 13.
Alégrase de poder escoitar na voz de Verónica Rodríguez o relato “Ela” gañador do
Concurso de Relatos Cortos Música en Valores.

ECG, “O fondo documental de Camilo Díaz Baliño, na Biblioteca Dixital de Galicia”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 6 xaneiro 2017, p. 35.
Infórmase da incorporación do fondo documental de Camilo Díaz Baliño (debuxos,
relatos orixinais e unha pequena biblioteca persoal) á Biblioteca Dixital de Galicia con
motivo da entrada da súa obra en dominio público e do quinto cabodano do pasamento
de Díaz Pardo, encargado de reunir todo o material.

_____, “Marilar Aleixandre ingresará na RAG o 14 de xaneiro nun acto en Compostela”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 6 xaneiro 2017, p. 37.
Informa do ingreso de Marilar Alexandre na Real Academia Galega o 14 de xaneiro.
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_____, “Cimadevila da las claves para escribir una novela”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 17 xaneiro 2017, p. 25.
Anuncia a charla na libraría Aenea do escritor e editor galego Fernando M. Cimadevilla.

_____, “Ramón Villares, nomeado doutor honoris causa pola Universidade de Rennes2”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 24 xaneiro 2017, p. 35.
Infórmase de que Ramón Villares será investido doutor honoris causa pola Universidade
de Rennes-2 o 7 de marzo de 2017 e que no acto lerá un centro centrado entre os vencellos
entre a cultura galega e a bretoa.

_____, “Una asociación sugirió ya en el mes de julio a Raxoi el nombre de Rosalía para
Lavacolla pero no recibieron respuesta”, El Correo Gallego, “Santiago”, 25 xaneiro 2017,
p. 20.
Indícase que a agrupación Os Corzarios xa presentara en xullo de 2016 perante o concello
de Santiago a proposta de nomear o aeroporto de Santiago de Compostela co nome de
Rosalía de Castro, proposta que agora tamén defende o concello santiagués.

_____, “A deputación quere celebrar os cen anos do monumento de Rosalía na Alameda”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 3 febreiro 2017, p. 35.
Fai eco do 100 aniversario da construción da escultura a Rosalía de Castro na Alameda
de Santiago, xunto co 180 aniversario do nacemento da autora, motivos que levan á
Deputación da Coruña a realizar unha serie de actos, entre os que se atopa a publicación
da obra referida, que reivindican a figura da escritora.

_____, “O gaiteiro Óscar Ibáñez presenta o seu primeiro traballo en Ourense o sábado”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 7 febreiro 2017, p. 36.
Salienta a inspiración que recolle o gaiteiro Óscar Ibáñez do poema O fillo de Celt de
Ramón Cabanillas.

_____, “Rosalía, homenaxeada no Parlamento polo BNG”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 22 febreiro 2017, p. 36.
Infórmase do uso de camisetas co rostro de Rosalía de Castro polos membros do BNG no
seu 180 cabodano.
_____, “Os versos de Rosalía encheron a RAG coa música de Roi Casal e cinco poetas”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 23 febreiro 2017, p. 37.
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Dá conta do acto celebrado na Real Academia Galega, no que asistiron F. Rial, Luz Pozo,
Ánxeles Penas, Marilar Aleixandre e García-Bodaño, ademais do músico que amenizou
o acto, Roi Casal.

____, “Unhas xornadas na Granell abordan a relación entre arquitectura e literatura”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 2 marzo 2017, p. 20.
_____, “Manuel Rivas escribe un texto en la sala Numax”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 2 marzo 2017, p. 26.
Informa da participación de Manuel Rivas no ciclo Tac, Tac, Tac. Un conto nun lugar nun
límite de tempo, da librería Numax, onde creará un conto mecanografiado.

_____, “Rodríguez destaca a Pondal como unha parte do imaxinario colectivo de
Galicia”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 13 marzo 2017, p. 28.
Dáse conta dos actos que tiveron lugar en Ponteceso co gallo da conmemoración do
centenario do pasamento de Eduardo Pondal.

_____, “El CORREO y Amigos del País becas de honor del Colegio Mayor La Estila”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 14 marzo 2017, p. 21.
Recolle a participación do escritor Domingo Villar, nun acto do Colexio Maior La Estila,
coa conferencia Los libros y la vida.
_____, “La escultura del pino de Pondal, en el centro Ágora”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 23 marzo 2017, p. 41.
Breve nota referida á presenza dunha escultura de Enrique Tenreiro, sobre Eduardo
Pondal, no centro cultural Ágora da Coruña.

_____, “Tarde de música, pintura y poesía en la galería Metro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 25 marzo 2017, p. 28.
Refírese a que a inspiración da exposición pictórica “600Versos”, de Urza, está no
poemario Camiño á farmacia a noite de garda, de Marta Leira.
_____, “A fundación recibe a partitura orixinal da composición coral ʻCantata Rosaliana”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 1 abril 2017, p. 42.
Infórmase de que a fundación Rosalía de Castro recibiu un exemplar da partitura Cantata
Rosaliana de Fernando Vázquez Arias.
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_____, “Recital poético en la Feira dedicado al Pico Sacro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 1 maio 2017, p. 15.
Anuncia un recital de poesía, no marco da Feira do Libro de Santiago, dedicado ao Pico
Sacro.

_____, “Manuel Antonio centrará un maratón de lectura”, El Correo Gallego, “Santiago”,
18 maio 2017, p. 25.
Informa dun maratón de lectura organizado pola Fundación Granell focalizado na figura
do rianxeiro Manuel Antonio.

_____, “El grupo Teatro do Noroeste inaugura mañana una exposición”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 7 xuño 2017, p. 24.
Dá conta do acto conmemorativo do grupo de Teatro do Noroeste.

_____, “La huella de los nazis en Galicia será el tema de debate de los Luns do Ateneo”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 11 xuño 2017, p. 27.
Fai eco da participación de Xabier Quiroga nunha ponencia sobre nazis en Galiza.

_____, “Ponencia acerca del paso de los nazis por Galicia”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 13 xuño 2017, p. 24.
Anuncia a presentación do libro La casa del Nazi, de Xabier Quiroga, no Ateneo de
Santiago.

_____, “Vázquez Arias dedica unha cantata á obra de Rosalía na Fundación Barrié”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 18 xuño 2017, p. 39.
Informa que o profesor e compositor Fernando Vázquez Arias dirixirá a Coral Follas
Novas no concerto Estrea da Cantata Rosaliana. Explica as voces para as que está
composta a cantata, e nomea o elenco e os patrocinadores.

_____, “Visitas teatralizadas al Museo Casa de la Troya”, El Correo Gallego, “Santiago”,
23 xuño 2017, p. 19.
Infórmase da celebración de visitas teatralizadas ao Museo Casa da Troia.

_____, “Un relato en directo de Xavier Queipo en Numax”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 1 agosto 2017, p. 23.
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Fai eco da presenza de Xavier Queipo na librería Numax, no marco de actividade
denominada “Un conto, nun lugar, nun límite de tempo”.

_____, “Compromiso da Xunta coa Fundación Eduardo Pondal”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 18 setembro 2017, p. 26.
Informa que Xosé María Varela, presidente da Fundación Eduardo Pondal, se reuniu co
delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, para debater sobre o futuro
próximo da entidade, resaltando amplamente os actos que se celebrarán con motivo do
centenario da morte do escritor.

_____, “Adican unha gala e unha feira a Rosalía de Castro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 19 setembro 2017, p. 26.
Salienta a celebración dunha gala e unha feira dedicadas á personalidade de Rosalía de
Castro, mostras organizadas pola deputación da Coruña coa colaboración do concello, a
Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e a Fundación Rosalía de Castro.
Apunta que a fin é a conmemoración do centenario da inauguración do monumento en
lembranza da autora na Alameda compostelá.

_____, “Poesía, música y teatro en el Festival de Rosalía”, El Correo Gallego, “Santiago”,
3 outubro 2017, p. 24.
Dá conta da celebración do Festival Rosalía que congregou elementos musicais, teatrais
e poéticos con motivo de homenaxear a escritora.

_____, “La Marca Rosalía será la protagonista de un mercadillo en Cervantes”, El Correo
Gallego, “140 aniversario”, “Santiago”, 30 setembro 2017, p. 28.
Informa da celebración de “A Feira Rosalía”, organizada pola deputación, coa
colaboración de Raxoi, a Asociación de Escritores en Lingua Galega e a Fundación
Rosalía de Castro. Sinala que na mostra estarán á venda produtos como camisetas,
pandeiretas, chaveiros, cadros, cerámica, libros ou vasos de cervexa, todos eles coa
impronta distintiva de Rosalía de Castro.

_____, “Principia o simposio sobre Fernández Morales, precursor do Rexurdimento”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 16 setembro 2017, pp. 36.
Informa que a Real Academia Galega, o Instituto de Estudios Bercianos e a Comisión
Cultural Martín Sarmiento veñen a organizar o Simposio do Bicentenario / XI Xornadas
de Autor IEB. Antonio Fernández Morales: o cantor do Bierzo. Indica que o punto de
partida do acto foi unha exposición sobre o escritor e a súa traxectoria literaria. Precisa
que nunha conferencia o seu propio biógrafo, José A. Balboa, encargouse de repasar os
acontecementos máis interesantes da súa vida e de achegar certo material inédito até ese
momento.
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_____, “Presentan ‘A viaxe ao fin do mundo’ no auditorio negreirés o vindeiro venres”,
El Correo Gallego, “Comarca de Santiago”, 6 novembro 2017, p. 19.
Informa da presentación do libro Viaxe á fin do mundo (Bolanda, 2017), de Manuel F.
Rodríguez no vello auditorio de Negreira.

_____, “Apertura de la Casa das Mulleres Xohana Torres”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 9 novembro 2017, p. 25.
Informa da apertura da Casa das Mulleres Xohana Torres en Santiago de Compostela
como un espazo de acollida aos colectivos feministas e as mulleres en xeral. Precisa que
a actriz e poeta Lara Rozados será a encargada de presentar a mostra, perante Ellacuría
Torres, filla da escritora falecida. Apunta que un recital de poetas galegas, música, charlas
e a proxección d’As donas dos mapas serán os actos que se desenvolverán na súa
homenaxe.

_____, “Miguel López estrea o seu documental de Castelao con música de María do Ceo”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 24 novembro 2017, p. 42.
Dá conta da presentación do primeiro filme do autor, no que acción transcorre nun colexio
de Pontevedra durante o Día das Artes Galegas adicado a Castelao.

_____, “O Ateneo homenaxea a catro poetas na Granell”, El Correo Gallego, “Santiago”,
12 decembro 2017, p. 30.
Anuncia a celebración por parte do Ateneo de Santiago dos aniversarios da morte de
Pondal, Avilés de Taramancos e María Mariño así como do da publicación da obra de
Ramón Cabanillas Da terra asoballada.

_____, “El Bosque Máxico de Raxoi vuelve a ‘crecer’ en la plaza do Obradoiro”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 14 decembro 2017, p. 21.
Anuncia a actuación “Aconteceu no Nadal: contos e música para un nadal diferente” no
centro sociocultural de Santa Marta, na cal se interpretarán relatos de escritores como
Valle-Inclán, Anxos Sumai ou Paul Auster.

E. F., Denís, “Somos parte del vivo pasado”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, 27 marzo 2017, p. L7.
Descríbese a igrexa de San Domingos de Bonaval e recálcase que nela está soterrados
persoeiros como Castelao, Rosalía de Castro ou Ramón Cabanillas.
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_____, “Chus Pato: ‘Para min, a única cidade real é Ourense”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, “Un acto emotivo”, 24 setembro 2017, p. 35.
Recolle palabras de Chus Pato, o día no que pronunciu o seu discurso de ingreso na Real
Academia Galega. Salienta que “foi histórico” que accedese ao paraninfo do IES Otero
Pedrayo “escoltada por outras dúas mulleres: Fina Casalderrey e Marilar Aleixandre”.
Chus Pato rememora que, a diferenza da súa nenez, cando entrara nese paraninfo para
facer o ingreso, “esta vez non tiven medo, porque estaba preparada pero sentín moita
emoción”. Nomea os estudos que cursou na Universidade de Santiago de Compostela e o
seu labor profesional. Remata nomeando os representantes de distintas institucións e os
escritores que asistiron ao acto de ingreso de Chus Pato.

_____, “Luz a las cartas de Otero Pedrayo y Conde Corbal”, La Región, “Ourense”, 10
outubro 2017, p. 14.
Comenta a doazón dunhas cartas de Ramón Otero Pedrayo e Conde Corbal, cedidas polo
traumatólogo Manuel Conde Corbal á Fundación Otero Pedrayo. Lembra que a ambos os
intelectuais os unía unha grande amizade que se reflicte amplamente na correspondencia.
Incide en que a finalidade desta cesión é a de manter viva a memoria do escritor.

Elvira, Sol, “Dodro se vuelca para pedir un Día das Letras para Baleirón”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 12 xuño 2017, p. 24.
Comenta que entidades e o CPI Eusebio Lorenzo Baleirón pedirán á RAG que se lle
dedique o Día das Letras Galegas ao poeta Eusebio Lorenzo Baleirón.

_____, “Una ruta literaria para rendir homenaje a Avelina Valladares”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 4 outubro 2017, p. 29.
Comenta a participación de medio centenar de persoas pertencentes ao ámbito cultural
nunha ruta literaria para render homenaxe á poetisa Avelina Valladares. Informa que
colaboran a deputación de Pontevedra, o Servizo de Cultura e Lingua e a Asociación de
Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG).

_____, “El Panic incluye 4 talleres de escritura de relatos de terror”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 30 outubro 2017, p. 29.
Salienta a realización de talleres de escrita de relatos de terror impartidos pola poeta
Neves Soutelo e a profesora Romina Bal no seo da sexta edición do festival de cine de
terror Panic da Estrada.

E. O., “El gallego sonó en la BBC hace 70 años”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13 abril
2017, p. 33.
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Indícase que persoeiros como Otero Pedrayo, Ánxel Fole, Celso Emilio Ferreiro ou
Manuel María participaron no programa Galician Programme da radio BBC de Londres
dende 1947.
_____, “El texto teatral ʻRacletteʼ de Cortegoso premiado por la SGAE”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 14 abril 2017, p. 33.
Indícase que Raclette foi galardoada no certame Teatroautor Express da Fundación
SGAE.

E. P., “El cementerio de Boisaca acogerá esta mañana un homenaje a Isaac Díaz Pardo”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 8 xaneiro 2017, p. 33.
Infórmase da emotiva homenaxe que terá lugar no cemiterio de Boisaca ao polifacético
Isaac Díaz Pardo. Dise que o acto se estrutura en tres partes: alocución ao homenaxeado;
recital de poemas coa participación de Manuel Rivas e unha ofrenda floral. Indícase que
o director da RAG pronunciará tamén unhas palabras no quinto aniversario da súa morte.
_____, “Román Rodríguez cualifica a Varela Buxán de ʻpatriarca do teatro galego”, El
Progreso, “Vivir”, 27 marzo 2017, p. 52.
Realízase unha sucinta achega á vida de Manuel Varela Buxán con motivo da homenaxe
que se realizará o 28 de marzo de 2017 en Compostela polo 30.º aniversario do seu
pasamento.

_____, “El artista Roi Casal lleva a Verín un espectáculo en homenaje a Neira Vilas”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 11 agosto 2017, p. 39.
Trata sobre a actuación homenaxe que Roi Casal interpreta para honrar á figura de Xosé
Neira Vilas.

_____, “La escritora Chus Pato ingresa el sábado en la RAG y será la sexta mujer en el
pleno”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 19 setembro 2017, p. 37.
Comenta a incorporación da escritora ourensá Chus Pato á Real Academia Galega.
Precisa que “Baixo o límite” é o nome do discurso que lerá a nova membro da entidade,
aumentando así a representación feminina na mesma, sendo a sexta muller participante.
Apunta que nomes como Marina Mayoral, Olga Castro, Helena González, Kirsty Hooper,
Helena Villar ou Helena Zernova serán as próximas incorporacións á institución galega.

_____, “Fondo pesar na cultura galega polo pasamento de Alfonso Zulueta de Haz”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 29 xuño 2017, p. 40.
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Anuncia o pasamento de Alfonso Zulueta de Haz, expresidente do Consello da Cultura
Galega.

_____, “Nace en Ourense la fundación Blanco Amor”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
18 outubro 2017, p. 36.
Informa da creación da fundación Blanco Amor, impulsada pola deputación de Ourense,
co obxectivo de difundir e investigar sobre a obra do autor que lle dá nome.
Esaín, Guillermo, “Los escenarios de ʻLa playa de los ahogados”, El País, “revista”,
“¿Playa o montaña?”, 18 agosto 2017, p. 37.
Repasa os lugares de Panxón nos que discorre a triloxía de Domingo Villar, destacando a
praia da Madorra e Monteferro.
Espiño, Clara, “Pontón insta ʻa fortalecer o músculoʼ do BNG de cara á Asemblea de
marzo”, El Correo Gallego, “Galicia”, 8 xaneiro 2017, p. 10.
Dáse conta da reivindicación levada a cabo pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón,
sobre a vixencia do legado de Alfonso D. Rodríguez Castelao, no acto de homenaxe que
cada 7 de xaneiro celebran os nacionalistas en Rianxo, vila natal do escritor e político,
para conmemorar a súa morte como referente do nacionalismo galego.

Espiño, C., “Freixanes. ‘A capacidade creativa da nosa cultura é xigantesca, pero hai que
traballar a autoestima”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 31 outubro 2017, p. 33.
Sinala a intervención de Víctor Freixanes, presidente da RAG, no foro da Cultura Galega
do Consello da Cultura Galega.
Estévez, José, “Noites Abertasʼ acada a súa maioría de idade coa oferta de 91
actividades”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 25 xaneiro 2017, p. 8.
Resalta a realización de actividades teatrais e de animación en diversos locais, coa
participación de Ibuprofeno Teatro e outros.

_____, “Xoias para impulsar a investigación do cancro e recordar a Isaac Díaz Pardo”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 23 setembro 2017, p. 11.
Dá conta da conmemoración da segunda edición da Festa da Investigación a prol da
Fundación de Medicina Xenómica de Galicia. Explica que a gala contará cun recital
poético e a actuación dun grupo de pandereteiras. A promotora e escritora Loli Beloso,
sinala que unha das fins desta mostra é a de honrar a memoria do autor Isaac Díaz Pardo,
un intelectual, galeguista, artista, editor e empresario a prol da cultura galega, mais tamén
da súa dona Carmen Arias.
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F. D., “Recreación histórica no Castelo”, La Región, “Festa da Istoria”, “Programa”, 25
agosto 2017, p. 2.
Sinala a representación da peza de teatro O malsín no Auditorio do Castelo “Rubén
García”.

F. G., Elisabet, “Las musas llevan arroba: la nueva poesía desde Ourense”, La Región, 29
outubro 2017, p. 15.
Recolle que Alba Cid, Carlos Quintas e Alba Vázquez son tres poetas xoves que destacan
a importancia das redes sociais á hora de darse a coñecer na sociedade e vender
exemplares das súas obras.

F. F., “La Mesa das Verbas lleva los versos a la Biblioteca en el Día de la Poesía”, Diario
de Arousa, “Vilagarcía”, 19 marzo 2017, p. 4.
Fai referencia a que no Auditorio de Vilagarcía e na biblioteca municipal “Rosalía de
Castro” terán lugar actividades arredor da 70 edición do Día da Poesía.

_____, “Día de celebraciones señaladas en Arousa”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 22
marzo 2017, p. 4.
Comenta que as crianzas do colexio A Escardia visitaron a biblioteca municipal de
Vilagarcía de Arousa e que xunto con Mesas de Verbas recitaron poemas en galego.

_____, “Los versos, la musicalidad y el sentimiento toman la calle Romero Ortiz”, Diario
de Arousa, “Vilagarcía”, 22 maio 2017, p. 16.
Indica que dentro da terceira edición do Asalto Poético, en Vilagarcía de Arousa, se lerán
poemas en portugués, galego e español.

_____, “Música en directo, literatura e cine danse a man no Orixe Festival nas rúas de
Caldas”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 5 agosto 2017, p. 5.
Informa que entre as actividades do Orixe Festival se presentará Himno galego: unha
historia parlamentar (inconclusa), de Pilar García Negro.

Fernández, Alexandre, “A poética oculta do deporte de elite”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 6 agosto 2017, p. 7.
Fala dunha iniciativa que tenta mesturar poesía e deporte promovida pola concellería de
Cultura do concello de Pontevedra. Apunta que entre os participantes están Javier Gómez
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Noya, Lara Rozados, Isaac Xubín, Anxos Riveiro, Oscar Graña, Víctor Riobó e Malvares
de Moscoso.

Fernández, Elisabet, “Manoliño vuelve a Benposta”, Atlántico Diario, “Sociedad”, 26
decembro 2017, p. 31.
Sinala o regreso a Galicia de Manoliño Ngema, quen despois de ser funambulista en
Benposta volveu a guinea e dirixiu obras de teatro como “Os vellos non deben de
namorarse” de Castelao.

Fernández, Lara, “Una Navidad cargada de anécdotas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24
decembro 2017, p. 40/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 24 decembro 2017, p. 35.
Convérsase sobre anécdotas de Nadal con varios famosos galegos como a poeta e crítica
literaria Yolanda Castaño.

Fernández, Laura, “Curros e Quental reciben a homenaxe de galegos e lusos”, La Región,
“Celanova”, 16 setembro 2017, p. 26.
Comenta a celebración dunha homenaxe ás personalidades de Curros Enríquez e Anero
de Quental. Precisa que os profesores Urbano Bettencourt e Xesús Alonso Montero
encargáronse de realizar unha aproximación á vida e obra de ambos os autores.

_____, “Un manojo de margaritas sobre la tumba de Celso Emilio”, La Región,
“Ciudadanos”, 2 novembro 2017, p. 17.
Comenta a celebración da festividade do Día de Todos os Santos no país, polo cal as
tumbas de familiares e seres queridos son visitadas e ornadas con flores para atesourar o
seu recordo. Precisa que en Celanova, a tumba de Celso Emilio Ferreiro, foi decorada cun
mando de margaridas.

Fernández, Martín, “En dique seco el plan para rebautizar Lavacolla con el nombre de
Rosalía”, El Correo Gallego, “Santiago & Compostela”, 14 xullo 2017, p. 19.
Refírese a que cinco meses despois de aprobar que o aeroporto de Santiago de Compostela
leve o nome de Rosalía de Castro este segue sen estar presente.

_____, “El Casino de Santiago ya premió hace once años a Kazuo Ishiguro”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 8 outubro 2017, p. 30.
Dá conta da concesión do Premio Nobel de Literatura outorgado ao escritor británicoxaponés Kazuo Ishiguro. Lembra que en 2006 mereceu o Premio Novela Europea Casino
de Santiago pola súa novela Nunca me abandones. Destaca brevemente a biografía do
autor e a súa traxectoria literaria.
745

Fernández, Olga, “Recital en la Casa da Luz con poetas internacionales”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, 19 outubro 2017, p. 21.
Dá conta do recital de poesía celebrado no marco do encontro de tradución poética
celebrado en San Simón co nome “Con Barqueira e Remador”, acto ao que acudiron
poetas de diversas nacionalidades.

Fernández, Xurxo, “Víctor Freixanes: el mito”, El Correo Gallego, “Crisol”, “Ars longa,
vita brevis”, 16 xaneiro 2017, p. 55.
Informa da xubilación de Víctor Freixanes, importante narrador e editor galego.

_____, “Valentín Alvite y el humor”, El Correo Gallego, “Crisol”, “Ars longa, vita
brevis”, 24 abril 2017, p. 56.
Destácase o carácter desenfadado e alegre das narracións que inclúe Relatos para sorrir
(2017), de Valentín Alvite, e o seu carácter híbrido entre a literatura e o cómic, no que
tamén se recorre á sátira de determinadas condutas para tentar facer sorrir o lector.

_____, “Víctor F.”, El Correo Gallego, “Crisol”, 30 outubro 2017, p. 56.
Salienta a importancia de Unha ducia de galegos (2017), de Víctor F. Freixanes no
contexto do momento de publicación e da súa reedición na actualidade. Ao mesmo tempo,
informa da presentación da obra na libraría Cronopios na cal o autor estivo acompañado
por María López Sández, María Solar e Francisco Castro.

_____, “Nastasia Zürcher”, El Correo Gallego, “Crisol”, “Ars longa, vita brevis”, 11
decembro 2017, p. 64.
Informa da participación da cantante Nastasia Zürcher no Festival Rosalía, no cal
interpretou os poemas de Rosalía de Castro “A xustiza pola man” e “Negra sombra”.

Fernández López, Francisco, “Se buscan actores”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 23 marzo 2017, p. 16.
Recalca a situación dramática, por falta de actores, que ten o grupo de teatro Arume de
Pontevedra para representar La Pasión.

Ferreira, Antón, “Diez espectáculos para dinamizar la cultura tudense”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Baixo Miño/ Redondela”, 28 xaneiro 2017, p. 18.
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Informa da presentación da Axenda Cultural Corredoira de Tui e que do total destinado á
programación, 25.000 euros, o corenta por cento é achegado por AGADIC.

Ferreirós, Helena, “Poucas mulleres na Academia Galega”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 9 xullo 2017, p. 34.
Co gallo do ingreso de Chus Pato na RAG detállase que só o 23% das persoas numerarias
da RAG son mulleres e indícase que a primeira, Francisca Herrera Garrido, foi elixida en
1945.

Filgueira, Edith, “Chus Pato enaltece a poesía e a Xohana Torres no seu ingreso na
RAG”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 setembro, p. 35.
Salienta a recente incorporación á Real Academia Galega da escritora ourensana Chus
Pato. Destaca a mensaxe emitida no seu discurso de ingreso, ao recordar á xa falecida
escritora Xohana Torres e ao engrandecer a importancia do labor poético.

Flowers, Margarito, “Homenaje a Tarrío Varela, gran valedor de la literatura galelga”, El
Correo Gallego, “Gente”, 30 maio 2017, p. 56.
Coméntase a homenaxe que se lle tributará o 16 de xuño de 2017 ao catedrático Anxo
Tarrío Varela co gallo da súa xubilación.

_____, “Patrimonio literario del camino”, El Correo Gallego, “Gente”, 30 maio 2017, p.
56.
Anuncia a celebración dunha conferencia de Javier Gómez-Montero sobre o patrimonio
literario do Camiño de Santiago.

_____, “Ribeiro, blues y poesía en A Coruña”, El Correo Gallego, “Gente”, 14 xullo
2017, p. 56.
Destaca a participación das poetas Yolanda Castaño e Lucía Aldao nunha cata
gastronómica na Coruña.

_____, “Poemarios de Camilo Cao Martínez”, El Correo Gallego, “Gente”, 26 setembro
2017, p. 56.
Informa da presentación dos dous novos poemarios de Camilo Cao Martínez, Rautos de
agarimo (2016) e Cadros de raizame (Edicións Fervenza, 2017), que tivo lugar na
residencia Sar Quavitae de Santiago.
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Fraga, Manolo, “Velas de Xurxo Lobato”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Tribuna
libre”, 11 outubro 2017, p. 40.
Comentario sobre a última obra publicada por Xurxo Lobato, Vento nas velas:
embarcacións tradicionais e cultura marítima de Galicia (2017) que Fraga compara coa
súa anterior publicación ao redor do camiño de Santiago. Destaca que volve a repetir a
inserción de textos poéticos de escritores como Ramón Cabanillas, Manuel María,
Manuel Antonio...
Fraga, Xesús, “Antón Castro e galego na edición definitiva de ʻGolpes de mar”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 3 agosto 2017, p. 36.
Fai referencia a edición definitiva de Golpes de mar (Ediciones del Viento, 2017), de
Antón Castro, cuxa primeira versión foi Vida e morte das baleas publicado por Espiral
Maior. Tamén fala d’A praia dos afogados e El hermano que le inventé a mi hermano.
Comenta que entre as súas influencias se atopan Álvaro Cunqueiro, Rafael Dieste, Edgar
Alan Poe e Manuel Rivas.

_____, “A Galicia mártir que chegou a China”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 marzo
2017, p. 36.
Indícase que Juan Prados localizou na biblioteca Pública de Arús tres exemplares das
traducións que fixo á lingua chinesa Ba Jin das estampas de Castelao.

_____, “A baixada continuada de vendas obriga ao peche a Edicións do Cumio, tras case
trinta anos de actividade”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 abril 2017, p. 37.
Refírese ao peche da editorial do Cumio a pouco menos de un ano de facer trinta anos de
actividade a prol da lingua galega.

_____, “María Victoria Moreno, un diálogo interxeracional para o Día das Letras”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 21 xuño 2017, p. 38.
Fala sobre labor literario e docente de María Victoria Moreno facendo un percorrido pola
súa traxectoria. Destaca tamén os comentarios de Xesús Rábade Paredes sobre a mesma.

_____, “A visita á casa de Rosalía, unha viaxe sensorial e literaria ao corazón da autora”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 xullo 2017, pp. 56-57.
Infórmase do estado actual da casa museo de Rosalía de Castro así como dos elementos
que alí poden ser contemplados.

_____,, “Unha ducia de galegosʼ sale de nuevo a la luz cuarenta años después”, El Correo
Gallego, “Gente”, 1 agosto 2017, p. 56.
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Salienta o novo volume da obra de Víctor Freixanes, Unha ducia de galegos (2017), no
que falará dalgunhas andanzas da súa xuventude con Ramón Otero Pedrayo, Eduardo
Blanco Amor e Celso Emilio Ferreiro, entre outros.

_____, “Ramiro Fonte, entre as urbes e o mar”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 outubro
2017, p. 42.
Comeza resaltando que no limiar, Ramón Loureiro, subliña que Ramiro Fonte “foi, por
riba de calquera outra cousa, un poeta. Un extraordinario poeta”. Destaca que, neste
poemario inicial, As cidades da nada, Ramiro Fonte “xa anticipa algúns dos temas e
recursos que marcarán os seus libros posteriores” e que se enmarcan nunha “liña
culturalista e neorromántica”, nun “xogo de refraccións nas mencións literarias -Rilke,
Aguirre, Stendhal- pictóricas -Klimt- ou musicais -Mozart-”, ademais de referencias á
cidade de Santiago de Compostela, referencias históricas “como Persépole”, por mor do
“gusto de Ramiro Fonte pola cultura da Antigüidade e a presenza dos seus mitos”, e “a
querenza do escritor polo mar e o seu léxico asociado”. Finaliza referindo que “esta
saudade mariñeira” está no ronsel do verso de Baudelaire que tanto lle gustaba: “Home
libre, ti sempre has de querer o mar!”.

_____, “Mercedes Peón, ponte atlántica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 decembro 2017,
p. 39.
Informa do novo disco de Mercedes Peón, Déixaas, no cal hai cancións que versionan
poemas de Iolanda Castaño e María Reimóndez.

_____, “A RAG oficializa hoxe a candidatura de Ana Romaní para a vacante de Xohana
Torres”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 decembro 2017, p. 37.
Sinala que, co recente falecemento da escritora Xohana Torres, queda unha vacante na
Real Academia Galega, e que de forma oficial se instaurou a candidatura de Ana Romaní
para ocupar a vacante. Explica que a poeta e xornalista conta co apoio de Margarita Ledo,
Rosario Álvarez, Luz Pozo Garza e Manuel Rivas. Salienta que dirixe o programa Diario
Cultural da Radio Galega, onde amosa as manifestacións culturais e creativas de Galicia
confluíndo todo tipo de sensibilidades e xeracións.

_____, “Unha novela e un poemario na encrucillada atlántica da aldea global”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 19 decembro 2017, p. 37.
Indica que Galicia e Nova York dialogan nas novas obras de Francisco X. Fernández
Naval, quen tamén aborda a violencia contra as mulleres. Apunta que a novela Alma e o
mar (Galaxia, 2017) percorre California, Nova York e Galicia, ao igual que o seu
poemario Nova York: ceo e mazá (Artepoética, 2017). Da primeira comenta que é unha
novela de intriga que trata das múltiples violencias que sofren as mulleres e que se debe
mudar a linguaxe que “está transida de masculinidade”. Tamén informa que se presenta
na librería Biblos de Betanzos. Do poemario, indica que son once poemas escritos no
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2014 durante unha estadía nesa cidade, agora traducidos ao inglés, que se abren cun limiar
de Eva Veiga e que ofrecen unha ollada “íntima e doméstica” da metrópolo que fascina
en diálogo con Federico García Lorca, José Hierro, Alfonso D. Castelao e Luís Seoane,
cuxas citas preceden os poemas.

Franco, Fernando, “Y hasta pronto, Freixanes”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 13
xaneiro 2017, p. 9.
Laméntase da xubilación do seu colega e amigo Víctor Freixanes.

_____, “Vigueses con Marilar”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 18 xaneiro 2017, p.
8.
Faise eco da entrada de Marilar Alexandre na Real Academia Galega.

_____, “Visitamos a Xohana Torres”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 15 marzo 2017,
p. 10.
Refírese á visita que realizou xunto con Nemesio Barxa á poeta e académica Xohana
Torres.

_____, “Poetas en Nueva York”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 18 marzo 2017, p.
9.
Critícase que o concello de Vigo non axude a poetas e poetisas vigueses a asistir ao
festival Kerouac de poesía en Nova York.

_____, “Koki y Marcos en New York”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 5 abril 2017,
p. 8.
Fai eco da participación de varios artistas no festival Jack Kerouac de poesía.

_____, “Vamos a descubrir el Calvario”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 21 abril
2017, p. 12.
Comenta un roteiro literario que se celebrará baseado na novela Covardes (2001), de
María Xosé Porteiro, que define como “novela a caballo entre el thriller y el realismo
sucio”. Refire parte do argumento e indica que a autora se inspirou en persoas reais “para
imaginar a algunos de sus personajes”. Destaca que a novela ofrece un percorrido literario
polo Calvario vigués e recupera “la memoria histórica de esos lugares”. Remata
informando da data e duración do roteiro e do enlace web para anotarse.
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_____, “Xesús Alonso Montero. ʻHay un sector del nacionalismo gallego que me ve como
el anticristo españolista”, Faro de Vigo, “estela”, n.º 779, “Memorias”, 30 abril 2017, pp.
12-13.
Alonso Montero comenta que estudou en Ribadavia con Bernardiño Graña, que até 1948
nunca vira un libro en galego nin coñecía a Castelao e que en Madrid entrou en contacto
con Ramón Piñeiro e mais Ben-Cho-Shey.

_____, “De la Ruibal y Kruckenberg”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 2 maio 2017,
p. 10.
Comenta a musicalización do poema de “O meu berro é non” de Fina Casalderrey, por
parte de Ángeles Ruibal.

_____, “Más de narcos gallegos en TV”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 13 maio
2017, p. 10.
Salienta a adaptación televisiva Vivir sin permiso, unha adaptación da obra de Manuel
Rivas Todo es silencio.
_____, “El mayor ʻstripteaseʼ de Eiré”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 19 maio 2017,
p. 10.
Dáse conta da presentación da novela A morte de meu pai (2017) e coméntase que Alfonso
Eiré ten un expediente periodístico que o honra sobre todo pola dirección d’A Nosa Terra.
Coméntase que o autor transmite paixóns nos seus libros, en relación á memoria e ao
territorio chantadino, mais que nesta nova obra se espiu completamente para provocar
catarses de emocións que xa se transmiten dende o título.

_____, “Y una lectura dramatizada”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 25 maio 2017,
p. 12.
Informa sobre unha lectura dramatizada de O retrato da sibila, a cargo de Vanesa Sotelo.

_____, “Más poesía en el MARCO”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 9 xuño 2017,
p. 9.
Trata sobre o Festival PoemaRía no que participan Elvira Ribeiro, Eduard Velas e María
Lado.

_____, “El poeta y la diseñadora”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 14 xuño 2017, p.
13.
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Alude a que pola mañá recibiu a visita do poeta irlandés Keith Payne, de quen salienta
que verteu ao inglés Six Galician Poets e refire que lle informou “del festival de poesía
Poemaria que se celebrará en Vigo esta semana”.

_____, “Cambiad el rollito por poesía”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 15 xuño
2017, p. 10.
Comenta que a segunda edición de PoemaRia contará con obradoiros poético no museo
Marco e mais que contará coa presenza de Estíbaliz Espinosa, María do Cebreiro ou Pepe
Cáccamo.

_____, “¡Qué buen grupo, Gelria!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 15 xuño 2017,
p. 10.
Faise eco da actuación de Gelria no casco vello vigués, con letras de Manuel Antonio e
Rosalía de Castro.

_____, “De los peiraos del Berbés, memoria de infancia”, Faro de Vigo, “Estela”, n.º 788,
“La última”, “Sálvese quien pueda”, 2 xullo 2017, p. 16.
Comenta Dende os peiraos, de Pilar Alonso que ofrece unha ollada infantil do Berbés
diferente á que lembra o xornalista e que mostra as carencias da España de posguerra.

_____, “En recuerdo de Cambeiro”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 14 xullo 2017,
p. 11.
Informa dun recital de poemas de Manuel Forcadela nas festas de Bouzas.

_____, “Unha ducia de galegos”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 10 agosto 2017, p.
9.
Fai un pequeno resume de Unha ducia de galegos (2017), de Víctor F. Freixanes á vez
que rememora o proceso de creación e aventuras co autor na época da publicación da
primeira edición.

_____, “La Rollng Words de Lourdes”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 26 agosto
2017, p. 10.
Amosa o proxecto Rolling Words, de Lourdes Díaz, co que pretende estender a literatura
galega a un ámbito nacional e internacional.

_____, “¡Es el Kerouac, hombre!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 20 outubro 2017,
p. 10.
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Cita poetas galegos e foráneos que participan no Festival Kerouac, ao que cualifica de
“tsunami” da “palabra escrita, hablada, cantada y acompañada de música, visuales,
performance o pintura”. Informa dalgunhas actividades que se realizarán no marco do
Festival.
_____, “Aquellos años en que nació ʽUnha ducia de galegos”, Faro de Vigo, “estela”, n.º
799, “La última”, “Sálvese quien pueda”, 3 setembro 2017, p. 16.
Revive aventuras da xuventude que viviu o autor do artigo con Víctor Freixanes, en
concreto a súa viaxe por Europa en coche, no que ao final lle comunicaron que o seu libro
sería publicado.

Franco Grande, Xosé Luis, “Cando unha novela é interesante”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 11 agosto 2017, p. 6.
Afirma que coñecía os relatos de Ricardo Losada, autor que admiraba pola súa
concentración sintética e ao que define como continuador de autores como Alfonso D. R.
Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio. Sinala que non sente interese por moitas
novelas, mais que Bótame deste mar fóra (Toxoutos, 2017) si lle interesou rapidamente
polo tratamento de situacións ambiguas ou contraditorias resultantes da convivencia dos
dous personaxes centrais, Alberte e Helena. Engade que o final aberto se relaciona co
cinema, con fondo musical na voz de Marta Sebestyén que canta Szerelem, szerelem.
Finaliza afirmando que Losada conseguiu un relato claro que domina e que esperta a
atención do lectorado sen artificios.

Franjo, Fernando, “Aleixandre realizará unha análise física e literaria da paisaxe no
ingreso á RAG”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 13 xaneiro 2017, p. 34.
Dá conta da temática que abordará Marilar Aleixandre no seu discurso de ingreso na Real
Academia galega. Ao mesmo tempo, sinala o lugar e a hora no que se celebrará o acto.
_____, “Persoeiros da cultura celebran o 40 aniversario do Museo do Pobo con ʻTemos
unha peza”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 18 xaneiro 2017, p. 37.
Dá conta do acto celebrado polo aniversario, trátase dun ciclo de coloquios nos que os
doce representantes elixen unha obra dos fondos do centro e despois se afonda no seu
estudo.

_____, “A imaxe de Rosalía sube á rede”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 9 febreiro
2017, p. 41.
Informa da publicación na rede de imaxes da poeta Rosalía de Castro por parte do Arquivo
Dixital de Galicia de fotografías da autora conservadas na Real Academia Galega.
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_____, “Villares evoca la relación de Bretaña y Galicia dentro de la ʻgran patria celta”,
El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 8 marzo 2017, p. 40.
Dáse conta do tratado por Ramón Villares no seu discurso “Bretaña na cultura galega”
declamado co gallo de ser investido doutor honoris causa pola universidade bretoa de
Rennes-2.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Un roteiro rosaliano en 1951”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, 11 maio 2017, pp. 2-3.
Trata sobre a coincidencia de datas conmemorativas e aniversarios neste ano, entre os que
destacan os aniversarios de Rosalía de Castro, o centenario da Morte de Eduardo Pondal
ou as catro décadas do pasamento de Sebastián Martínez-Risco Macías. Fala dun evento
vinculado con Rosalía desenvolvido en 1951 e no que participaron como oradores
Domingo García Sabell, Paulino Pedret , Xosé Mosquera Perez e Pura Vázquez. Tamén
se refire a Celso Emilio Fereiro e Antón Beiras coa obra Plerinaxe Lírica aos lugares
Rosalianos, comentada por Fernández del Riego, Borobó, Antía Cal e Concha
Castroviejo. Menciona a Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, Paz Andrade e
Ramón Piñeiro como intelecutais en contacto con Martínez-Risco, persoeiro
inmortalizado no libro Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo
do exterior con Sebastián Martínez-Risco.

Frieiro, F., “Rosendo Mercado dará el concierto estrella de las fiestas de San Roque”,
Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 11 xuño 2017, p. 5.
Anúnciase que dentro das festas de San Roque estará a actuación do proxecto “Son
cubano, son galego” centrado en Neira Vilas.

_____, “Vilanova repasa la cultura y el arte de O Salnés con el Padre Sarmiento”, Diario
de Arousa, “O Salnés”, 3 xuño 2017, p. 9.
Fala sobre un curso de verán ofertado pola Universidade de Santiago de Compostela que
terá como fío vertebrador o Salnés e o Padre Sarmiento. Indica que participarán diferentes
especialistas como Alicia Padín, Carlos Galbán, Natalia Conde, Alexandra Fernández,
Rafael Rodríguez, Domingo Luís González e Dolores Barral.

Fuente, S. de la , “Chus Pato ingresa na RAG e reivindica a poesía como garante do
futuro do idioma”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 setembro 2017, p. 41.
Comenta a incorporación da escritora ourensá Chus Pato á Real Academia Galega,
converténdose así na sexta muller en ocupar unha cadeira na institución, enchendo a
vacante deixada por Xosé Fernández Ferreiro tras o seu falecemento. Destaca que no seu
discurso de ingreso reivindica o papel da creación poética como un dos medios de
supervivencia do idioma, sobre todo da lingua galega, e que tamén gardou unhas sentidas
verbas para a falecida e antiga membra da entidade, Xohana Torres.
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_____, “Chus Pato reivindica á poesía como garante do futuro do idioma no seu ingreso
na RAG”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 24 setembro, p. 35.
Informa da toma de posesión do seu posto como académica á vez que fai un repaso da
súa traxectoria e repasa algúns dos elementos empregados no seu discurso de ingreso.

Fuente, M. J., “Galicia pierde a un gran impulsor de la cultura y del compromiso social”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 xuño 2017, p. 40.
Anúnciase o pasamento de Alfonso Zulueta de Haz, indicando que foi colaborador de
intelectuais como Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo.
G. N., “A RAG exhibe o guión inaugural do ʻGalician Programmeʼ da BBC, setenta anos
despois”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 abril 2017, p. 36.
Faise referencia a que a RAG garda as transcricións do programa radiofónico Galician
Programme da radio BBC de Londres que comezou a súa andaina o 14 de abril de 1947.

_____, “Unha vida de perdas e creación autodidacta”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19
maio 2017, p. 37.
Fala sobre o percorrido de María Mariño, dende as súas primeiras orientacións poéticas
con Uxío Novoneyra e Manuel María, canda Saleta Goi ou Ánxel Fole, até publicacións
como Palabra no tempo e Verba que comenza canda outras en castelán. Tamén informa
da edición de Xerais da súa Obra Completa e da entrada na Real Academia Galega.

_____, “El escritor alaricano Alfredo Conde y Carlos García Gual, candidatos a la silla
‘J’ de la RAE”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 novembro 2017, p. 37.
Sinala a candidatura do escritor galego Alfredo Conde á cadeira J da Real Academia
Española.

_____, “Franco Grande dará réplica ao discurso de Marina Mayoral como académica de
honra na RAG”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 novembro 2017, p. 40.
Informa da réplica por parte do académico Xosé Luís Franco Grande ao discurso de
Marina Mayoral na súa entrada á RAG.

Gago, Manuel, “Minorías e maiorías”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 74, “SeiSentidos”, 26 marzo 2017, p. 5.
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Dá conta da Feira do Disco e Libro Galegos de Monterroso, organizada pola asociación
25 Xastres. Nomea a Rosalía de Castro e Manuel Murguía como posíbeis persoeiros
excéntricos, ao igual que compoñentes da Xeración Nós. Reflexiona sobre a visión que
unhas xogadoras de fútbol feminino terían do panorama galeguista da época.

García, Carmela “Ochenta voces ‘arroparán’ a Amancio Prada en la Catedral”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 20 outubro 2017, p. 26.
Informa da actuación de Amancio Prada na Catedral de Santiago para conmemorar a
declaración do Camiño de Santiago como Primeiro Itinerario Cultural Europeo, na cal se
recitarán poemas de Rosalía de Castro e Federico García Lorca.

García, M., “Homenaxe a Díaz Pardo o día 8”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, 6 xaneiro 2017, p. L7.
Dáse conta da homenaxe que terá lugar no cemiterio de Boisaca polo quinto cabodano da
morte de Isaac Díaz Pardo, conducida por Gregorio Ferreiro e que contará cunha
procesión até a súa tumba, un recital de Mateo Viéitez e alocucións de Guillermo Escrigas,
Olivia Rodríguez e André Varela, entre outros. Indícase que tamén estará presente a poesía
con Carmen Blanco e Manolo Rivas e que o acto de clausura contará con Xesús Alonso
Montero, quen anunciará o futuro centenario de Evaristo de Sela. Menciónase a
homenaxe a Valle-Inclán polo oitenta e un aniversario da súa morte e recálcase como
autor “profundamente galego e tremendamente universal”, en palabras do Conselleiro
Román Rodríguez.

_____, “Lembranza de Díaz Pardo no seu quinto cabodano”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 8 xaneiro 2017, p. L10.
Dá conta da homenaxe que se realizará na honra de Isaac Díaz Pardo en Boisaca.

_____, “La biblioteca Ánxel Casal y la de la Cidade da Cultura celebran el Día do
Usuario”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
11 xaneiro 2017, p. L10.
Dá conta dos actos que se celebrarán nas dúas bibliotecas, entre as que se atopa un recital
a cargo da poeta Yolanda Castaño.

_____, “Os fondos do Museo do Pobo Galego desde doce perspectivas”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Patrimonio
etnográfico”, 20 xaneiro 2017, p. L10.
Dá conta das actividades polo corenta aniversario do centro, entre as cales unha ducia de
especialistas en diferentes ámbitos achegará a súa visión dunha peza da entidade.
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_____, “Presentan el libro del histórico Banquete de Conxo”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 25 xaneiro 2017, p. L10.
Informa da presentación do libro Os últimos carballos do Banquete de Conxo, ao mesmo
tempo, tamén se destaca a presentación de Nordeste de Daniel Asorey.

_____, “Recrearán a inauguración da estatua de Rosalía”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 3 febreiro 2017, p. L11.
Dáse conta da recreación por parte dun cortexo cívico, apoiado pola deputación, da
estatua de Rosalía para lembrar os cen anos da súa inauguración na alameda compostelá.
Dise que outros eventos acompañan esta recreación, pois tamén se cumpren cento oitenta
anos do seu nacemento. Cabe salientar a publicación de Quen fora pedra, do investigador
Miguel Anxo Seixas, onde se recolle información sobre como chegou o monumento a
Galicia, así como as múltiples achegas por parte de distintas rexións de Latinoamérica
para conseguir unha lembranza do “símbolo e o rostro de Galicia” no centro compostelán.

_____, “Recoñecemento ao sociólogo Fermín Bouza Álvarez”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 9 febreiro 2017, p. L10.
Dá conta da homenaxe a Fermín Bouza Álvarez, na que participarán persoeiros como
Amada Traba, Ana Acuña, Antón Baamonde, Antón Losada, Antón Patiño, Xosé M.
Beiras e Carmen Penas.

_____, “Café e 40.000 versos en Ames”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, 17 febreiro 2017, p. L10.
Informa da iniciativa do concello de Ames onde se fixeron actos de homenaxe á figura da
poeta Rosalía de Castro. No acto participou Isabel Vaquero e Isabel González.

_____, “Unha lembranza para a escritora e para Narf o día 21”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 17 febreiro 2017, p. L10.
Dá conta da homenaxe conxunta a Rosalía de Castro e Fran Pérez, Narf, por parte do
concello de Santiago de Compostela e El Patio Editorial

_____, “Gutiérrez Aller y Adolfo de la Peña presentan hoy sus libros”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 17 febreiro 2017, p. L11.
Breve nota referida á presentación da novela Acta de vítimas, de Victorino Gutiérrez, na
libraría Couceiro de Santiago de Compostela.

_____, “Rosalía será homenaxeada hoxe na Alameda e en Ames”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 23 febreiro 2017, p. L11.
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Dá conta da celebración que se dará diante do monumento a Rosalía de Castro na
Alameda, ao mesmo tempo, destaca que se agasallará co libro Quen fora pedra, que
recolle unha investigación de Miguel Anxo Seixas sobre a historia da estatua de Rosalía.

_____, “Rosalía segue unindo 100 anos despois”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 24 febreiro 2017, p. L10.
Informa de que se homenaxea a Rosalía de Castro polo seu 180 aniversario de nacemento
e polo centenario da súa estatua na Alameda, unha figura que une a Galicia. Apunta que
o acto contou cun recital poético dos institutos de Rosalía e Xelmírez I e II e coa
presentación do libro Quen fora pedra. Centenario do monumento a Rosalía na Alameda
de Santiago de Compostela (Deputación da Coruña, 2017), de Miguel Anxo Seixas, que
recolle a historia do monumento. Tamén se apuntan outros actos como un roteiro por
Compostela e unha homenaxe en Padrón

_____, “Manuel Rivas escribirá en directo un cuento en Numax”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 1 marzo 2017, p.
L10.
Fai eco da presenza a elaboración dun conto inédito por Manuel Rivas en Numax.

_____, “Exposiciones y teatro por la igualdad”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, 2 marzo 2017, p. L10.
Informa da exposición aberta por María Maquieira na Fundación Granell e adianta que se
presentará a obra Elas, no Tatro Principal de Santiago de Compostela.

_____, “Conmemoran mañana el Banquete de Conxo con varias actividades”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 23 marzo 2017, p.
L11.
Fálase de que dentro das actividades da conmemoración do Banquete de Conxo terá lugar
a presentación do libro Os últimos carballos do Banquete de Conxo.

_____, “La Feira do Libro contará con trece casetas y más de treinta actividades”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “Literatura”, 29
abril 2017, p. L10.
Informa sobre a Feira do libro que terá lugar en Santiago de Compostela na que ademais
do protagonismo cotiá do libro tamén se exporán fotos antigas.
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_____, “Compostela Ilustrada alcanza el centenar de inscritos en cuatro días”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda” “Para todos los públicos”, “Ilustración”, 20
setembro 2017, p. L10.
Comenta a celebración da segunda edición do Encontro Internacional de Cadernos de
Viaxe Compostela Ilustrada, a cal acada o centenar de usuarios inscritos. Destaca un dos
percorridos por tratarse dunha ruta entre Santiago e Padrón, para debuxar e trazar o fogar
de Rosalía de Castro.
García, Montse, “Hallan el ʻbrindisʼ que faltaba del Banquete de Conxo de 1856”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 5 xaneiro 2017, p. 35.
Dáse conta da aparición das últimas palabras pronunciadas por Luis Rodríguez Seoane
no Banquete de Conxo no 1856, organizado de forma conxunta con Eduardo Pondal e
Aurelio Aguirre, que pasou a historia por congregar nunha comida a estudantes e obreiros,
nun acto insólito de corte democrático. Dise que o discurso apareceu dentro dun libro da
Biblioteca Nacional de España e, tralo achego, Alvarellos Editora prepara unha edición
do documento histórico, incluíndo a testemuña de todos os presentes no acto.

_____, “Unha mirada á cultura galega dende o exterior”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
15 febreiro 2017, p. 34.
Informa sobre a situación nalgúns eidos da cultura galega, destacando que nos últimos
vinte anos ningunha obra teatral producida en Galicia xirou fóra e que só un por cento
dos libros escritos en galego foron traducidos a outros idiomas.

_____, “Oqueleo arranca con 22 títulos infantís e xuvenís”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
30 marzo 2017, p. 38.
Refírese a que o proxecto editorial Oqueleo, da editorial Santillana, tirará do prelo os
primeiros quince títulos de literatura infantil e xuvenil galega con autores como Santiago
Jaureguizar, Marica Campo ou María Canosa.

_____, “Un gran efervescencia cultural a finales del siglo XX que en la actualidad es una
utopía”, La Voz de Galicia, “Especial 135 años de La Voz de Galicia”, “Una ciudad,
distintos modelos culturales”, “La cara alternativa”, 30 abril 2017, p. 40.
Dá conta da vitalidade da cidade de Santiago de Compostela como lugar de numerosas
iniciativas culturais a finais do século XX, nomeadamente no referido ao teatro en lingua
galega.

_____, “Un himno galego de cinema”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 31 maio 2017, p. 40.
Lembra a xénese do proxecto “O himno”, un libro-cedé-deuvedé xurdida para
homenaxear os emigrantes e a “todos os galegos que traballaron pola divulgación da nosa
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cultura”, como apunta Andrea Pousa. Explica que está conformado por un disco do
compositor Nani García coa cantante Andrea Pousa, un documental no que varias voces
da cultura galega abordan as orixes e a historia do himno galego, e unha unidade didáctica
pensada en primeiro termo para o alumnado de primaria e secundaria.

_____, “Regueifas, coloquios y presentaciones en la Selic”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 8 xuño 2017, p. L10.
Informa das actividades que terán lugar co galego da Semana do Libro de Compostela,
entre as que se celebrará un taller de regueifa. Tamén se presentará Refraneiro de Blanca
Millán e, finalmente, organizarase un coloquio sobre a tradución.

_____, “La Selic aumenta horario y actividades en su recta final”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 9 xuño 2017, p. L10.
Fala de que a Semana do Libro de Compostela contará coa presenza de Marilar
Aleixandre e mais de Luz Darriba.

_____, “Publican en xaponés ‘Os Eidos’ e un libro de gramática galega”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 5 agosto 2017, p. 41.
Anunciase a publicación de Os eidos, de Uxío Novoneyra, e unha gramática de galego
por man de Takekazo Asaka, quen asevera que son os últimos traballos da súa vida
universitaria.

_____, “Pesar polo pasamento do dramaturgo compostelán Roberto Vidal Bolaño”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Hemeroteca”, “2002”, 12 setembro 2017, p. L10.
Dáse conta que fai quince anos que faleceu o dramaturgo compostelán do barrio de Vista
Alegre. Lembra a súa capela ardente, instalada no Salón Teatro e onde acudiron actores,
actrices, mais tamén críticos, intelectuais e políticos.
_____, “Música, poesía e unha feira mostrarán a vixencia de Rosalía o 29 e 30 de
setembro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
“Letras”, 19 setembro 2017, p. L10.
Informa que a deputación da Coruña organiza un festival en Santiago de Compostela para
lembrar o centenario da inauguración da estatua dedicada a Rosalía de Castro. Apunta
que a fin desta mostra é ofrecer unha imaxe actual e vixente da escritora.
_____, “Rosalía de Castro ʻé do século XXI”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras”, 1 outubro 2017, p. L11.
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Salienta a homenaxe á figura de Rosalía de Castro realizada na Praza de Cervantes debido
ao cabodano da colocación da súa estatua na alameda.

_____, “As Irmandades e outros proxectos nacionais da época”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Congreso”, 18 outubro 2017, p.
L10.
Informa dos encontros que se celebrarán hoxe e mañá sobre as Irmandades da Fala.
Precisa o obxectivo dos encontros e nomean os poñentes do día de hoxe.

_____, “Poesía más allá del papel”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Ciclo”, 18 outubro 2017, p. L10.
Dá conta do ciclo multidisciplinar “Poesía en acción” organizado por Chan da Pólvora
para presentar o selo editorial Chanzo. Indica que se celebra entre hoxe e o venres e detalla
os participantes.

_____, “A banda da Loba presenta esta noche ‘Bailando as rúas”, La Voz de Galicia, ,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, 8 decembro 2017, p. L10.
Informa da participación das escritoras Rosalía Fernández Rial e Celia Parra na
presentación musical d’ A banda da Loba.

_____, “Poesía gallega y catalana”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, “Recital”, 13 decembro 2017, p. L10.
Dá conta do recital Poetas Itinerantes, que reunirá a Anna Gual, Blanca Llum Vidal, Joan
Pons, Marilar Aleixandre, Yolanda Castaño e Rosalía Fernández Rial.

_____, “Lectura de autores gallegos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Vida Social”, 15 decembro 2017, p. L11.
Informa que o Ateneo e a Fundación Granell organizaron unha lectura pública para
homenaxear a autores e obras que celebran o seu aniversario este ano. Entre os lembrados
nomea a Eduardo Pondal debido ao 100 aniversario da súa morte, o 50 aniversario da
morte de María Mariño, o 25 aniversario da morte de Avilés de Taramancos, e o 100
aniversario da publicación Da terra asoballada de Ramón Cabanillas.

_____, “Miguel Anxo Seixas Seoane. ‘Se hoxe somos unha nacionalidade histórica é por
obra de Castelao’”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”, 26
decembro 2017, contracuberta.
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Informa sobre a tese de doutoramento de Miguel Anxo Seixas Seoane titulada Afonso
Daniel Manuel Rodríguez Castelao. Biografía dun construtor da nación, a cal consiste
nunha biografía de Castelao e foi valorada cun sobresaínte cum laude.

García, Rodri, “Antón de Santiago presenta cun recital o seu cancioneiro sobre poemas
galegos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 16 febreiro 2017, p. 34.
Informa do recital presentado por Antón de Santiago onde alumnos e docentes do
Conservatorio Superior da Coruña interpretaron pezas do seu libro Cantigas líricas
galegas.

_____, “Poetas e músicos honran a Rosalía na RAG, moi preto de onde vivira”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 23 febreiro 2017, p. 35.
Dá conta da celebración do acto homenaxe polo cento oitenta aniversario da súa morte.
Destaca a participación de Marilar Aleixandre e a actuación de Roi Casal.

_____, “A RAG honra a Rosalía amosando tódalas fotos dos seus fondos”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 24 febreiro 2017, p. 39.
Dá conta da iniciativa da Real Academia para honrar á poeta Rosalía de Castro poñendo
a disposición do público tódalas fotografías que a institución conserva da autora, lembra
palabras de Xesús Alonso Montero sobre a autora e informa da posíbel consulta das
imaxes a través de Galiciana.
_____, “Montero: ʻSe a RAG tivese que contestar ao que se di non faría outra cousa”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 2 marzo 2017, p. 33.
Salienta a creación dun cupón da Once dedicado a Eduardo Pondal.

_____, “O escritor José Alberte Corral Iglesias doa á RAG a súa biblioteca, con 6,000
obras”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 marzo 2017, p. 40.
Dá conta da doazón de José Alberte Corral Iglesias á Real Academia Galega. Recóllense
palabras do profesor Xesús Alonso Montero, que afirma que a Academia pasará a
custodiar “unha das bibliotecas marxistas máis importantes que hai en Galicia.

_____, “Os poetas cantan a plenitude de Luz Pozo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22
xullo 2017, p. 41.
Describe a homenaxe lírica que lle ofreceu a Real Academia Galega a Luz Pozo Garza,
destacando os comentarios de Víctor Freixanes, Claudio Rodríguez Fer e a propia Pozo
Garza.
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_____, “La casa de Pardo Bazán evocará sus veladas literarias, con recetas de la escritora
y la música de De Vacas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 setembro 2017, p. 34.
Lembra as veladas literarias na casa de Emilia Pardo Bazán e indica que se vai rememorar
aquelas reunións cunha velada literaria na que se combinará a lectura de textos coa música
e receitas culinarias; ademais de presentarse as bases de dous premios literarios, un en
lingua galega e outro en castelá, patrocinados por Marineda City.

_____, “O cantor do Bierzo será homenaxeado na súa terra natal durante tres días”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 12 setembro 2017, p. 33.
Comeza citando uns versos do poeta Fernández Morales: “No mesmo medio do xardín
berciano / onde situada estuvo a populosa / Bergidum Flavium qu’o poder romano / non
pudo defender d’a belicosa / xente Goda; n’un val que rega ufano o Cua, ó pe d’o Castro
d’a Ventosa véise unha villa d’o / xardín delicia porta de flores d’a feraz Galicia”.
Asemade, infórmase dos actos que terán lugar para honrar a súa memoria, dúas
exposicións, música, recitais e unha ducia de conferencias.

_____, “As cartas inéditas de Fernández Morales amosan que usaba o galego antes do
Rexurdimento”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 16 setembro 2017, p. 38.
Informa da celebración do simposio “Antonio Fernández Morales: o cantor do Bierzo”,
no cal José Antonio Balboa, o seu biógrafo, achegou detalles de grande interese do
escritor caso da relación que mantivo con Mariano Cubí. Tamén comenta a existencia
dunha correspondencia entre ambos os escritores que permanecía inédita até agora, na cal
se deixa claro que Morales utilizaba o galego como lingua de fala e escrita antes do
Rexurdimento.

_____, “Doan á RAG o manuscrito dun dos apéndices do dicionario de Valladares”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 18 outubro 2017, p. 40.
Informa as palabras do académico Antón Santamarina ao recibir o manuscrito dun
apéndice do diccionario gallego-castellano (1884), de Marcial Valladares, doado por
María José e Crisanto Sanmartín Martínez, fillos de Crisanto Sanmartin Beiroa (19142000), quen traballara como encargado da imprenta do Seminario de Santiago dende
1930, ademais de ser cronista da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos (como se
refire no número 37 da revista Raigame). Santamarina pensaba, antes de ver o manuscrito
de Valladares, que se trataba dun dos “cadernos nos que a partires de 1892-93 foi
engadindo novas palabras ao dicionario, aínda que non se sabe en man de quen están,
pero o que non se coñecía era este texto manuscrito que Valladares enviou á imprenta,
suponse que en 1884”. Recolle que os fillos de Valladares contaron que seu pai, durante
a posguerra, lles advertira que se trataba de “material moi perigoso que tiñan que ter
agochado”. Remata indicando que o investigador Javier Juarado, estudoso do labor
musical de Sanmartín Beiroa, colaborou na doazón do manuscrito á Real Academia
Galega.
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Gay, Gonzalo, “Manuel Ferreiro. ‘O Himno Galego consolidouse como apoio das
Irmandades da Fala’”, La Región, “Foro La Región”, 10 novembro 2017, p. 9.
Informa do coloquio “Aproximación histórica ó Himno Galego” realizado polo filólogo
Manuel Ferreiro e o musicólogo Fernando López-Acuña.

_____, “Unha homenaxe reivindica a Prado “Lameiro””, La Región, “Ciudad”, 22
decembro 2017, p. 23.
Informa da celebración dunha homenaxe por parte da Fundación Otero Pedrayo e a Coral
da Ruada á figura de Xavier Prado “Lameiro”, redactor xefe da revista “Nós” e fundador
da Coral da Ruada.

Gil, M., “Homenaxe a Avilés no 25 aniversario da súa morte”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 22 marzo 2017, p. 40.
Fai referencia aos diferentes actos, ofrendas florais, roteiros, charlas etc, organizados polo
BNG de Noia, Marea Cidadá de Noia e o concello de Noia co gallo do 25 aniversario do
pasamento de Avilés de Taramancos.

Gil, Manuel, “La biblioteca de Noia bate récord de usuarios en 2016”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 17 xaneiro 2017, p. 30.
Informa do récord da biblioteca de Noia, que foi empregada por catro mil setecentos trinta
e oito usuarios.

_____, “Noia lembra a Avilés no 25º aniversario do seu pasamento”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 23 marzo 2017, p. 32.
Detállanse as diferentes actividades que terán lugar en Noia co gallo da celebración do
25 aniversario do pasamento Avilés de Taramancos organizados polo BNG de Noia e polo
concello de Noia.

Golás, Erika, “La calle vuelve a convertirse en librería”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 27 xullo 2017, p. 11.
Describe as distintas actividades que se van a realizar na 46ª edición da Feira do Libro,
entre as que salientan contacontos, charlas e presentacións de libros, como O xogo de
Babel, de Elena Gallego; Himno Galego: Unha historia parlamentar (inconclusa), de
María Pilar García Negro; Episodios galegos, de Manuel Rivas; e Cantigas de Alén, de
José Ángel Valente; ademais da revista poética OLGA Donas 24.

_____, “Los textos sumergidos de Lugrís”, La Opinión, “A Coruña”, 5 agosto 2017, p. 8.
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Preséntase na Feira do Libro da Coruña El tesoro de Punta Herminia y otros textos
sumergidos (Alvarellos, 2017), de Urbano Lugrís, o segundo volume que conta con 11
textos de poesía e prosa e 25 debuxos recollidos por publicacións diversas pola profesora
Olivia Rodríguez, quen fai o estudio previo. Apúntase que son obras dende o ano 1919
até 1966 que se caracterizan por ser moi barrocas e cheas de metáforas e imaxes.

___, “Los once puntos literarios de la ciudad”, La Opinión, “A Coruña”, 17 agosto 2017,
p. 10.
Informa de que o Consorcio de turismo edita A coruña Literaria, unha nova guía turística
que ofrece un percorrido polo espazos e os emblemas coruñeses da literatura galega.

Gómez, Concha, “160.000 personas en La Arribada”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Val Miñor”, 6 marzo 2017, p. 12.
Anuncia o éxito da festa da Arribada, que contou con diversas actividades de promoción
cultural.

_____, “Emotivo homenaje del CPI Cova Terreña al pintor Caíno”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Val Miñor”, 10 xuño 2017, p. 20.
Indica que o alumnado do CPI Cova Terreña recitou poemas do pintor Caíño.

Gómez, Cuca M., “Se acabó la resaca postnavideña”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 13 xaneiro 2017, p. 70.
Faise eco da presentación dunha nova edición de Follas Novas, de Rosalía de Castro.
_____, “De cumpleaños en Mondariz”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 20 xaneiro 2017, pp. 78-79.
Anuncia a presentación do libro 1936/O Estatuto Esquecido, escrito polo historiador Xosé
Fortes e editado por Belén Fortes
_____, “Entusiasmada con ʻLa la land”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 21 xaneiro 2017, pp. 70-71.
Destaca a participación dos alumnos de institutos deVilaboa e Pontevedra no Roteiro
Castelao.

_____, “Cantar al ritmo del rock de la cárcel”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 28 xaneiro 2017, p. 70.
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Anuncia a realización do Roteiro Castelao dos alumnos do IES Torrente Ballester.

_____, “XV Memorial Filgueira Valverde”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 2 febreiro 2017, p. 62.
Anuncia o inicio do ciclo de conferencias na memoria de Filgueira Valverde, dedicado
este ano a Sánchez Cantón, enmarcado no XV Memorial Filgueira Valverde.

_____, “Comer sano para disfrutar más”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 16 febreiro 2017, p. 70.
Destaca o acto do Memorial Filgueira Valverde, que este ano está dedicado a Sánchez
Cantón.

_____, “Frida me lo agradecerá”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, 23 febreiro 2017, p. 62.
Fai eco da realización do relatorio “Sánchez Cantón e o Instituto Padre Sarmiento de
Estudos Galegos” que pecha o Memorial de Filgueira Valverde.

_____, “Reyes de la cocina y de la solidaridad”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 26 febreiro 2017, pp. 78-79.
Recolle a presentación na librería Paz do libro Corazón e demais tripas, de Emma
Pedreira.

_____, “Un acto lleno de emotividad”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 16 marzo 2017, pp. 70-71.
Coméntase o acto de presentación a obra Non des a esquecemento de Luís Bará que tivo
lugar no Museo de Pontevedra.

_____, “Pequeños y prometedores”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, 6 abril 2017, p. 62.
Informa da realización dun recital poético na Librería Paz, en Pontevedra, onde tamén se
mantivo un coloquio co público.

_____, “Poesía por encima de todo”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 9 abril 2017, p. 78.
Coméntase a clausura de PontePoética e dáselle as grazas a Iolanda Castaño e á xente do
Ateneo pola súa implicación nesta edición.
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_____, “Domingo de estreno”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a diario”, “De
café con Cuca”, 10 abril 2017, p. 62.
Dá eco da celebración dun taller literario, desenvolto dentro do Festival Internacional de
Poesía de Pontevedra.

_____, “Un martes con sabor a jazz”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 19 abril 2017, p. 62.
Anuncia a participación do director teatral Quico Cadaval na “Semana da Creatividade e
da Innovación” do Campus de Pontevedra.

_____, “Mi particular apología del baile”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 30 abril 2017, p. 70.
Dá conta da realización de Paseo pola Pontevedra Literaria, unha iniciativa pola que
persoas como Xosé Vazquez Pintor, Xosé Monteagudo ou Fina Casadelrrey percorren a
cidade explicando a relación entre a cidade e a literatura.

_____, “Playa, cine, comida y lectura”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 25 maio 2017, p. 70.
Anuncia o coloquio de Isaac Xubín sobre literatura e gastronomía na Casa das Campás.

_____, “¡Que viva la gastronomía!”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 26 maio 2017, pp. 70-71.
Informa da conferencia de Isaac Xubín na Casa das Campás sobre a relación entre
literatura e gastronomía.

_____, “Maravillosos espantapájaros”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 27 maio 2017, pp. 86-87.
Dá eco da presentación do poemario de Xosé I. Lamela, A relixión do mar (2016), na
Librería Paz.

_____, “Hasta siempre, Fran Cortegoso”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 28 maio 2017, p. 70.
Fálase da homenaxe familiar que se tributará no Teatro Principal de Pontevedra ao poeta
Fran Cortegoso.
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_____, “Quiero ir al conservatorio”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a diario”,
“De café con Cuca”, 1 xuño 2017, pp. 70-71.
Dá conta da asistencia á presentación da peza teatral Unha morte lanzal. A traxedia do
bou Eva (2016), de Julián Novo que recrea a historia da famosa embarcación na que
varios republicanos intentaron fuxir de España no 1937. Asemade, tamén se sinala a
presentación de Prantos de Sal, poemario da autora Petri Daza.

_____, “Funciones que merecen la pena”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 29 xullo 2017, p. 70.
Achega a representación da obra “arrugas Engurrados” por parte do grupo Axóuxere
Teatro de la Asociación Juntos.

_____, “Un brinde por María Vitoria”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 11 agosto 2017, p. 62.
Informa da celebración dunha homenaxe a María Victoria Moreno pola xeración de
compañeiras de Fina Casalderrey e Rosario Álvarez.
_____, “Camiñar sen finʼ, la música de Narf”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 1 setembro 2017, p. 70.
Dáse conta da participación de Chévere, as Marías, Mofa e Befa e Quico Cadaval este
mércores no “Camiñar sen fin. Concerto para Narf”.

_____, “Días de frío y rosas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a diario”, “De
café con Cuca”, 25 xaneiro 2017, p. 62.
Fai eco das exposicións “Airiños Aires Rosalía” de Xurxo Lobato e “Os traballos e os
días de Francisco Leiro”.

_____, “Paseos a primera hora con Frida”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 27 outubro 2017, pp. 70-71.
Informa da realización en Pontevedra dun roteiro literario de Castelao por parte do
alumnado de Los Sauces e do IES A Xunqueira.

_____, “Yo soy de las que compran flores”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, 8
novembro 2017, pp. 58-59.
Sinala a realización por parte da poeta Adela Figueroa dun recital sobre os refuxiados
intitulado “Memoria de pés sen sombra”.
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_____, “Recoger setas con determinación”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, 9
novembro 2017, p. 70.
Dá conta da celebración dun recital pola memoria histórica no Pazo Provincial de
Pontevedra. Matiza que o acto estivo a cargo de Luis Chapela, Elisabeth Oliveira, Xosé
Luis Álvarez Cáccamo, Lucía Novas, Miriam Ferradáns e Marta Dacosta, e apunta que
se leron textos de Carmela Silva e Xosé Leal.

_____, “Roteiro Xoán Manuel Pintos con la Escola de Idiomas”, Diario de Pontevedra,
“Gente a diario”, “Idioma”, 10 novembro 2017, p. 71.
Informa do roteiro sobre Xoán Manuel Pintos que realizaron onte quince estudantes da
Escola Oficial de Idiomas, comezándoo no barrio coruñés do Burgo.

_____, “Jornada ‘Eco-críticas: palabras e imaxes’ en la Casa das Campás”, Diario de
Pontevedra, “Gente a diario”, “Arte”, 10 novembro 2017, p. 71.
Dá conta desta xornada, celebrada o día anterior, na que se reflexionou sobre “los
discursos que vinculan mujer y naturaleza en el arte y la arquitectura”, por medio de
coloquios e dunha performance.

_____, “Necesito que Damien se vaya”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 28 novembro 2017, pp. 54-55.
Informa da realización dunha homenaxe por parte do colexio Divino Maestro de Santiago
de Compostela, o alcalde de Vila de Cruces e o secretario xeral de Política Lingüistica a
Neira Vilas no segundo ano do seu falecemento.

Gómez, David, “Literatura santiaguesa, del libro al mapa”, ABC, “Galicia”, 2 xullo 2017,
p. 81.
Céntrase no proxecto “Compostela Xeoliteraria” que pretende levar as palabras de
escritores como Rosalía de Castro á cartografía da cidade de Santiago de Compostela.
Gómez, Joel, “Boisaca honra a un Isaac Díaz Pardo múltiple y de ʻgran estatura moral”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 9 xaneiro 2017, p. L2.
Dá conta da homenaxe a Isaac Díaz Pardo, de quen se destacan as súas múltiples
dimensións: artística, literaria, empresarial, política e cívica.

_____, “El País Vasco honra a la suegra de Rosalía de Castro”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 2 febreiro 2017, p. 40.
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Saliéntanse varios eventos na honra de Concha Murguía Egana, sogra de Rosalía de
Castro e, en consecuencia, nai do famoso historiador Manuel Murguía. Cabe sinalar o
constante traballo por parte de asociacións como a Fato Cultural Daniel Castelao, quen
promove esta iniciativa dende o ano 2000. Indícase que as actividades, que teñen lugar
entre o xoves e o sábado, están conformadas por recitais poéticos (con poemas de Rosalía
e Anton Kazabon), a presentación do documental Euskal Herria: sitio distinto así como
unha ofrenda floral e unha homenaxe na que tamén esta moi presente a figura de Manuel
Murguía, sen roubar o protagonismo de Concha Murguía Egana, nada nunha familia noble
de Astagarraga que se traslada a Galicia no ano 1823, tras a invasión dos Cen Mil fillos
de San Luís.

_____, “Os escritores salientan o atractivo de Rosalía entre a mocidade galega”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 20 febreiro 2017, p. 25.
Dá conta da homenaxe celebrada en honra a Rosalía de Castro, entre as actividades
levadas a cabo houbo discursos, poesía, actuacións, canto música e unha ofrenda floral.

_____, “Descubrir unha Rosalía cada día”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 febreiro
2017, p. 38.
Informa do encontro dunha ducia de galegas de hoxe, que levan con orgullo o nome da
escritora máis universal das “Letras do país”.

_____, “En nuestro colegio de Moscú se leen y estudian los libros de Rosalía”, La Voz de
Galicia, “En primera persona”, 23 marzo 2017, contracuberta.
Indícase que Galina Yusupova e mais Elena Khapsasova, docentes no colexio moscovita
Rosalía de Castro, repasan a historia deste centro español en Moscova.

_____, “García Martí soubo vencer todos os desafíos para editar a obra de Rosalía”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”, 18 abril 2017,
contracuberta.
Trata sobre unha exposición no Museo do Pobo Galego que tenta de rescatar a figura da
editor Victoriano García Martí. Fala do seu percorrido vital e das principais contribucións
que fixo á cultura galega, entre a que destaca a edición da obra de Rosalía de Castro.

_____, “Recuerdan con música y poemas al capitán alemán sepultado en Conxo”, La Voz
de Galicia, “Santiago”, 11 outubro 2017, p. L5.
Lembra que en 2005 foi atopada a tumba do Kapitan Mette, grazas a un grupo de
voluntarios da Asociación Itínera que se decidiron a limpar o cemiterio do hospital de
Conxo. Refire que no acto de homenaxe celebrado participaron personalidades como
Henrique Alvarellos e o escritor Manuel Rivas.
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Gómez, Noelia, “As voces máis novas da poesía galega”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
16 febreiro 2017, pp. 2-3.
Refírese ás novas voces poéticas, engadindo a Afra Torrado, Paula Antía Rey Baliña,
María Vilas, Helena Salgueiro, Antón Blanco, Ismael Ramos e Tamara Andrés. Recolle
unhas breves palabras dos nomeados, definindo a propia escrita e os motivos que os
achegaron á poesía. Nun cadro de texto destaca a presenza feminina nestas novas voces,
que resulta maioritaria na poesía.

Gómez, Melissa, “Los versos más humildes”, Diario de Pontevedra, “Diario do
Morrazo”, 25 novembro 2017, contracuberta.
Informa da entrega do “Lazo Violeta” á poeta Josefa Area polo seu compromiso coa vila
de Marín.

Gómez, Silvia e I. C., “Protagonismo para las escritoras en lengua gallega con Patricia
Janeiro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
15 agosto 2017, p. L7.
Dá conta do acto celebrado na praza de San Roque, onde se realizará un repaso á obra da
autora. A iniciativa parte do grupo de crítica literaria A Sega. Tamén sinala a homenaxeada
nesta cuarta edición, que é Patricia Janeiro.

González, Brenda, “Ao encontró do Courel que nalgún tempo soñou Novoneyra”, El
Progreso, “deVerano”, “Paraísos ao pé da casa”, 9 agosto 2017, pp. 32-33.
Recorda o Courel e a súa infancia mesturada con versos soltos de Uxío Novoneyra e
describe as sensacións que lle provocaba a súa paisaxe. Tamén lembra a celebración do
Filandón, un espectáculo de cantigas, brindeiros e gaiteiros declarado de interese turístico
e cultural; e a conexión da poesía de Novoneyra coa identidade courelá.

González Liste, Ana, “Carlos Gandón. ‘En este disco hacemos guiños sin cambiar
nuestro ADN’”, Faro de Vigo, “Visado”, nº 810, “Música”, 29 decembro 2017, p. 5.
Anuncia o novo disco do grupo Astarot no cal manteñen con respecto aos anteriores as
versións de poemas galegos como “Negra sombra” e “Lela”.

González, Mariana, “Galicia non descarta ser convidad na FIL de Guadalaxara”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 28 novembro 2017, p. 54.
Relata que a Xunta de Galicia, representada por Anxo Lorenzo, busca poder presentar a
produción editorial na FIL de Guadalaxara e que contará con editoriais como Kalandraka,
Nova Galicia e Arnoia e coas escritoras María Canosa e Paula Carballeira e o ilustrador
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Federico Fernández. Describe Parada do Courel onde naceu Novoneyra e a onde acudían
Manuel María ou María Mariño; e que escribiu un poema lembarndo un asasinato dos
falanxistas.

G. P., “El Teatro Municipal de Tui ofrecerá diez espectáculos durante este trimestre”,
Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 31 xaneiro 2017, p. 13.
Informa da actividade que terá lugar no Teatro Municipal de Tui, no que se representarán
obras como O espírito do bosque, Foucellas ou Carapuchiña vermella.

Gradín, Tere, “El río literario”, Faro de Vigo, “Visado”, n.º 775, “Parajes”, 31 marzo
2017, p. 11.
Descríbese o roteiro do río Azúmara, en Castro de Rei, na que se unen a paisaxe e a
literatura con autores como Manuel María, Marica Campo ou Crecente Vega.

Guntín, María M., “Libros antiguos de todos los precios”, La Opinión, “A Coruña”, 20
agosto 2017, pp. 10-11.
Informa da Feria do Libro Antigo e de Ocasión, que se celebrará nos xardíns de Méndez
Núñez.

Gutiérrez, José Manuel, “El arte, con los ojos de Luís Seoane”, La Opinión, “A Coruña”,
10 febreiro 2017, p. 11.
Informa de que a Fundación Seoane organizará durante todo o ano actividades sobre as
diferentes manifestacións artísticas e relacionadas coa súa obra.

Hermida, Patricia, “Ferrol homenaxeará a renovación educativa de Agustín Fernández
Paz”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 16 febreiro 2017, p. 42.
Informa da homenaxe organizada en Ferrol para honrar ao autor Agustín Fernández Díaz.
O Grupo Avantar foi o responsábel de recatar a súa gran pegada pedagóxica en Galicia.

_____, “Paco Ibáñez: gran cabeza de cartel da Semana da Poesía Salvaxe de Ferrol”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 22 marzo 2017, p. 44.
Alude a que dentro da Semana da Poesía Salvaxe acudirán numerosas persoas entre as
que se atopan poetisas como Iolanda Castaño, María Lado ou Lucía Aldao.

H. J. P., “Rosalía renace nos mozos de Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 febreiro
2017, p. 37.
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Repasa todos os acontecementos e actos celebrados no Día de Rosalía de Castro, entre os
que hai mostras de poemas, música e ofrendas florais.

_____, “A editora Axóuxere retoma a súa residencia de escritores e engádelle unha de
pensadores”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 marzo 2017, p. 37.
Indícase que a editora Axóuxere e mais o concello de Rianxo vólvense xuntar para
organizar a residencia de escritores e a potenciación de liñas de investigación no proceso
de pensar.

_____, “Recuperan a achega de Fanny Garrido ao patrimonio literario e musical de
Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 setembro 2017, p. 36.
Informa da recuperación do patrimonio literario e musical de Fanny Garrido con motivo
do centenario do seu pasamento.

Huerta, María de la, “Historias que dejan huellas”, La Opinión, “Sociedad, cultura &
ocio”, “Día internacional del Libro”, 23 abril 2017, pp. 32-33.
Fala sobre as preferencias literarias do presentador Xosé Ramón Gayoso, quen destaca
Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas e toda a obra de Álvaro Cunqueiro, e de
Emma Lustres, quen fai referencia a Trece Badaladas, de Suso de Toro.

I. L. M., “El Meirande retoma las visitas teatralizadas con escenas de la Batalla”, Faro
de Vigo, “Redondela”, “Área metropolitana”, 21 xaneiro 2017, p. 13.
Informa da realización de teatralizacións da batalla de Rande a cargo da compañía
Escuadra 17.
Iglesias, A., “Homenaje al músico compostelano Fran Pérez ʻNarfʼ en la galería
Sargadelos”, El Correo Gallego, “Santiago”, 21 febreiro 2017, p. 26.
Informa da homenaxe conxunta levada a cabo na galería Sargadelos, destácase que o
músico, falecido en novembro, participara nun libro disco con poemas da autora.

_____, “Escritores ante el objetivo del fotógrafo Asís G. Ayerbe”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 7 marzo 2017, p. 24.
Indica que escritores como Xavier Seoane, Fina Casalderrey, Xabier P. DoCampo ou
Iolanda Castaño, entre outros, foron fotografados por Asís G. Ayerbe e que se poden ver
as fotografías no proxecto expositivo itinerante “Escritores en Ámbito” do Corte Inglés.
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_____, “Los ʻ600Versosʼ artísticos de Urza en la galería Metro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 23 marzo 2017, p. 30.
Comenta a inauguración do proxecto expositivo “600Versos” que contará cunha
performance da poetisa Marta Leira Novo.

_____, “Teatro en la Biblioteca Ánxo Casal con la A.C. Corifeo”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “24 horas de compostela”, 20 xuño 2017, p. 26.
Recolle que a asociación Corifeo representará a obra A cantante calva na compostelá
biblioteca Ánxel Casal.

Iglesias, Ana, “Homenaje conjunto a Rosalía y Narf en la galería Sargadelos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 17 febreiro 2017, p. 27.
Informa da homenaxe conxunta levada a cabo na galería Sargadelos, destácase que o
músico, falecido en novembro, participara nun libro disco con poemas da autora.

Inglés, Álvaro, “Memes con sabor a historia”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, p. 57/
El Progreso, “Vivir”, “Pantallas”, p. 47, “Sociedad”, 17 setembro 2017.
Fai eco do uso da imaxe de Vicente Risco como símbolo na páxina humorística de
Facebook Galvanic Galician Memes.

Iglesias, B., “Chus Pato defende o estudo da poesía no seu ingreso na RAG”, Atlántico,
“Galicia”, 24 setembro 2017, p. 24.
Indica que Chus Pato, poeta e profesora ourensá, é a recente incorporación á Real
Academia Galega, converténdose así na sexta muller en pertencer a dita entidade. Apunta
que no seu discurso de ingreso defendeu a utilización da poesía como o elemento
primordial para a supervivencia do idioma, sendo o vehículo idóneo para achegarse a un
público máis mozo. Resalta a importancia da educación na súa vida lembrando a varias
das súas profesoras, as cales lle outorgaron leccións que se lle quedaron gravadas para
sempre.

J. B., “La escritora Montse Fajardo presenta su libro ʻUn cesto de mazás”, Faro de Vigo,
“Especial Baixo Miño/ Louriña”, 25 marzo 2017, p. 4.
Fala da presentación do libro Un cesto de Mazás, de Montse Fajardo, en relación coa
Oficina de Igualdade do concello de Tomiño con motivo do Día Internacional da muller.
Comenta as temáticas principais do poemario, en relación coas represaliadas a partir de
1936. Tamén alude á intención da autora, que trata de salientar o seu cariz feminista.
Menciona persoeiros entre os que se atopan Luís Bará, como autor de Non des a
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esquecemento, Ignacio Vilar, como director d’A esmorga e a propia Montse Fajardo.
Tamén se refire a obras como o filme Sicixia.

J. B. V., “Un roteiro literario por el monte Aloia descubrirá lugares mágicos de este
enclave”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 13 setembro 2017, p. 14.
Informa do roteiro literario polo monte Aloia guiado por Víctor Vaqueiro, ao que
chamaron “Aloia Máxico, Mítico e Lendario”.

J. C., “Reunión para que se dedique el Día das Letras a Florencio Delgado”, La Región,
“Valdeorras/Trives”, 4 abril 2017, p. 22.
Infórmase de que varios alcaldes da comarca de Valdeorras se reuniron para pedir
conxuntamente que se lle dedique o Día das Letras Galegas ao poeta de Córgomo
Florencio Delgado Gurriarán.

_____, “La figura de Florencio Delgado, en los pasos de cebra de O Barco”, La Región,
“Valdeorras/Trives”, 13 maio 2017, p. 25.
Indícase que os pasos de peóns da vila do Barco de Valdeorras serán decorados, por
alumnado valdeorrés, coa figura de Florencio Delgado Gurriarán.

_____, “Vilamartín pide el Día das Letras para Florencio Delgado”, La Región,
“Valdeorras”, 7 xullo 2017, p. 23.
Informa brevemente que o concello de Vilamartín de Valdeorras realizará diferentes
actividades a prol da figura de Florencio Delgado Gurriarán co fin de que se lle dedique
o Día das Letras Galegas.

____, “Feijoo trasladó a Macri la inquietud de Galicia, y ve posible mantener la
colaboración”, La Voz de Galicia, “Galicia”, 22 decembro 2017, p. 24.
Informa que a preservación do patrimonio do Centro Gallego de Bos Aires foi un dos
temas abordados no encontro entre Feijoo e Macri na visita de Estado do mes de febreiro.
Refire que existen “limitativas” leis para adquirir obras de arte e sacalas do país, como
demandaran os grupos parlamentarios En Marea e BNG, e que Feijoo matizou que a
Xunta de Galicia seguiría a colaborar, “como fixeron todos os Gobernos” para manter o
bo estado das obras, “perfectamente inventariadas”.

J. D., “De Lugo para o mundo”, El Progreso, “Lugo”, 5 de outubro 2017, p. 26.
Dá conta da conmemoración dos cento vinte e cinco anos da melodía de “Negra sombra”,
cunha versión musicada de Xoán Montes.
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J. G., “A Banda da Loba encheu a Capitol co seu primeiro disco”, La Voz de Galicia,
“Agenda”, 10 decembro 2017, p. L10.
Dá conta do concerto da Banda da Loba na Capitol para presentar o seu disco, no cal
musican dous poemas de Celso Emilio Ferreiro, Rosalía Fernández Rial e Celia Parra.
J. M., “Presentación de ʻAnatomía da iraʼ, de Xaime Trillo”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 14 febreiro 2017, p. 32.
Informa da presentación do libro Anatomía da ira, de Xaime Trillo, na biblioteca Rego
da Balsa.

_____, “Expoñen en Cee a obra literaria de Baldomero Cores”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 9 maio 2017, p. 32.
Sinala a exposición dunha mostra bibliográfica da obra literaria de Baldomero Cores na
biblioteca de Cee.

J. M. R., “Os Sábados de Inverno traen teatro e risas a Vimianzo”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 2 febreiro 2017, p. 31.
Informa de que comeza a iniciativa teatral de “Os sábados de Inverno” en Vimianzo. Entre
os participantes no ciclo atópanse Federico Pérez, Víctor Mosqueira, Marcos Orsi,
Evaristo Calvo, Ana Sanz, Marcos Pereiro, Santi Romay, Susana Dans, Mónica Caamaño,
Mabel Rivera, Patricia Lorenzo, Josi Lage e Celso Parada.

_____, “A biblioteca crea o recuncho rosaliano”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 23 febreiro 2017, p. 32.
Anuncia a iniciativa da biblioteca de Muxía de crear un recuncho dedicado ás obras de
Rosalía de Castro, ou sobre ela.
_____, “Publican en Alemania y Portugal dos estudios de la novela de Rafael Lema”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 marzo 2017, p. 36.
Refírese á publicación de dous estudos de Isabel Mociño centrados na novela xuvenil
U49, de Rafael Lema, un en español publicado en Alemaña e outro en galego publicado
no Porto.
_____, “Música, silencio y lágrimas en el adiós a Paco Souto”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 1 abril 2017, p. 37.
Fai eco da homenaxe polo pasamento do poeta Paco Souto.
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_____, “Sentido homenaje a Roberto Mouzo en la capital de Soneira”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 11 abril 2017, p. 32.
Informa do acto de homenaxe pola figura de Roberto Mouzo, ao que asistiría o escritor
Manuel Rivas, entre outros.

_____, “Vuelven las visitas teatralizadas a las Torres do Allo”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 6 abril 2017, p. 32.
Comenta que o grupo Quinquilláns representará nas Torres do Allo de Zas diferentes
visitas teatralizadas.

_____, “Ocho poetas de la Costa da morte en un recital de Cee”, El Correo Gallego,
“Costa da Morte”, 8 abril 2017, p. 38.
Informa que o Rock Corner Café de Cee será o lugar escollido para a celebración dun
recital poético que reunirá a oito poetas: Ricardo Souto, Alex López, Claudia Castro,
Óscar de Souto, Rafael Lema, Branca Vilela, Xaime Trillo e Suso Bahamonde.

_____, “La biblioteca Rego da Balsa reunirá a autores de la zona”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 18 abril 2017, p. 32.
Anuncia a presenza dos autores Xelucho Abella, Fernando Cabeza e Rosalía Fernández
na biblioteca Rego da Balsa para presentar as súas obras.

_____, “Teatro nocturno no Cemiterio dos Ingleses este luns”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 12 agosto 2017, p. 32.
Dá conta dunha estrea de microteatro promovida por Vive a Costa da Morte e o concello
de Camariñas.

_____, “Malpica rende homenaxe a Paco Souto cun ciclo de actividades culturais”, El
Correo Gallego, “Costa da Morte”, 1 novembro 2017, p. 33.
Anuncia a homenaxe en Malpica ao finado Paco Souto, poeta, percebeiro e político, a
través de varias actividades.

_____, “Unanimidade no Parlamento para difundir a figura e obra do poeta Eduardo
Pondal”, El Correo Gallego, “Costa da Morte”, 17 novembro 2017, p. 32.
Sinala a proposta do PSdeG-PSOE no Parlamento de promover a obra e a figura do poeta
Eduardo Pondal no centenario do seu pasamento.
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Jaureguizar, “Alvarellos recupera o orixinal de ʻDe catro a catroʼ para editalo en
facsímil”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 8 marzo 2017, p. 43.
Dáse conta da edición facsímile do caderno orixinal no que Manuel Antonio escribiu os
poemas de De catro a catro grazas ao editor lucense Henrique Alvarellos.

_____, “A primeira obra de Manuel Jabois chega ao cine da man da lucense Anxos
Fazáns”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 13 maio 2017, p. 61.
Fala da rodaxe en Compostela dun filme baseado na novela do escritor Manuel Jabois e
titulada A estación violenta.

_____, “Catro artistas sentados á mesa”, El Progreso, “Vivir”, 4 xuño 2017, pp. 56-57.
Recóllense as reflexións dos pais Xesús Rábade e Helena Villar xunto cos seus fillos
María do Cebreiro e mais Abe sobre a súa faceta literaria, humana e artística.

_____, “Dous lucenses editan un cómic duns bandoleiros na Revolta dos Irmandiños”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 28 setembro 2017, p. 48.
Comenta que Manuel López, guionista, e Miguel Fernández, debuxante, colaboran na
redacción dun cómic de ambientación histórica titulado “La espada de San Eufrasio. La
Aldea Maldita”. Explica que a obra se centra no tempo anterior á Revolta Irmandiña.
Precisa que ambos os autores colaboraran xa en “O fillo da furia”, “Os fillos do cometa”
e “A las cinco de la tarde”.

_____, “About Art abre en Lugo cunha mostra centrada en Grandío e Minguillón”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 24 novembro 2017, p. 71.
Informa da apertura dunha galería de arte en Lugo na cal se poden visitar varios retratos
de Ramón de Valenzuela e a que ofrece ademais unha serie de libros asinados por
creadores con obra pictórica como Seoane ou Castelao.

_____, “Mayoral. ‘Hai sucesos que fan pensar en vida despois da morte’”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, 1 decembro 2017, p. 62.
Infórmase da publicación da obra El amor, la vida y el más allá, de Marina Mayoral, así
como o nomeamento desta escritora como membro da RAG.

Jiménez, Irene, “López Barxas presenta su nuevo libro en Irlanda”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 15 agosto 2017, p. 37.
Informa sobre o evento académico sobre literatura galega e española organizado por Bill
Richardson, catedrático do Departamento de Estudos Hispánicos da Universidade
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Nacional de Irlanda en Galway e que serviu como escenario perfecto para presentar o
último libro de Francisco López Barxas.

JTA, “Camelias, a rúa literaria viguesa da poeta Xohana Torres”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 4 novembro 2017, p. 13.
Anúnciase a celebración de dúas homenaxes á poeta Xohana Torres na libraría Andel de
Vigo nas que participarán escritores como Méndez Ferrín, Xosé Luís Axeitos, Anxo
Angueira, Francisco Domínguez, Manolo Rivas, Darío Xohán Cabana, Paco Fernández
Rei, Chus Pato e Ana Romaní.

K. A., “Inés Fernández revive el temor a la muerte al salir su ex de la cárcel”, El Progreso,
“Lugo”, 9 xuño 2017, p. 9.
Refírese á publicación de As miñas fillas devolvéronme a vida, de Inés Fernández,
centrada nos maos tratos á muller.

K. V., “Entrou na institución en 2004 para ocupar a cadeira de Carlos Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 28 marzo 2017, p. 34.
Repásase a vida e obra de Víctor Freixanes co gallo da votación que previsibelmente o
levará á presidencia da RAG.

_____, “Para min, Novoneyra representa todo o lume e o misterio que veñen da
verdadeira aldea”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 3 xuño 2017,
p. 33.
Fala da opinión de Antón Lamazares sobre a figura do poeta Uxío Novoneyra, quen
declara que dende a súa infancia estivo influenciado polo poemario Os eidos.

L. A. G., “Noemí Mazoy puso la emoción a un Domingo das Mozas pletórico”, El
Progreso, “Lugo”, “San Froilán 2017”, 9 outubro 2017, pp. 2-3.
Salienta o discurso en reivindicación da figura de Rosalía de Castro, pronunciado por
Noemí Mazoy no marco do San Froilán.

L. C., “Poesía y música de cuerda en los II Juegos Florales de Ponteareas”, Faro de Vigo,
“Área Metropolitana”, “Condado-Paradanta”, 28 xuño 2017, p. 14.
Nomea os gañadores na categoría xuvenil e adulta do II Certame de Poesía dos II Xogos
Florais de Ponteareas.
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L. F. B., “Mondoñedo adjudica la musealización de la casa natal de Álvaro Cunqueiro”,
El Progreso, “A Mariña”, 27 agosto 2017, p. 12.
Informa de que a firma lucense Helem Servicios Globales será a encargada de
desenvolver o proxecto, que inclúe gravacións da voz do escritor que poderán escoitarse
a través de códigos QR.

L. P., “Sarricanta solicita que se dedique el Día das Letras Galegas al poeta Fiz Vergara”,
El Progreso, “Sarria”, 20 maio 2017, p. 22.
Detalla que a asociación Sarricanta levará ao pleno da RAG unha petición para que se lle
dedique o Día das Letras Galegas a Fiz Vergara Vilariño.

_____, “Una vivienda muy poética”, El Progreso, “Sarria”, 20 agosto 2017, p. 22.
Informa que unha casa da parroquia de Monseiro está decorada con versos de Rosalía de
Castro, un traballo artístico do artista Finxo, por outra banda, a obra compleméntase con
outras imaxes de labores agrícolas e elementos tradicionais galegos.

_____, “El resplandor gallego en Madrid”, El Progreso, “Sarria”, 24 setembro 2017, p.
22.
Comenta a creación da Asociación Lóstrego nos anos setenta en Madrid, co fin de manter
o vínculo coa cultura galega inclusive fóra da comunidade. Sinala que a súa desaparición
data de hai tres décadas, pero os integrantes da mesma lémbrana con profundo cariño xa
que organizaban bailes, clases de galego, recitais de gaita, seminarios, concertos, entre
outras actividades. Refire que a súa creación tiña o obxectivo de expandir a cultura galega
máis alá das fronteiras físicas da comunidade.

_____, “El paramés Raúl Taboada publica un libro sobre los hábitos de los años 60”, El
Progreso, “Sarria”, 25 outubro 2017, p. 20.
Informa da publicación de Costumes e sentires un libro no que Raúl Taboada reflicte a
vida nos anos sesenta; e indica que consta de dúas partes: unha en prosa e a outra en verso.

L. R., “Cultura recuerda a Cabanillas en el aniversario de su fallecimiento con actos
culturales y una ofrenda”, Diario de Arousa, “Cambados”, 4 novembro 2017, p. 11.
Informa que o poeta Ramón Cabanillas recibirá unha homenaxe por parte da Concellería
de Cultura por mor do aniversario do seu falecemento.

L. T., “El comercio brigantino repartirá poesía entre sus clientes”, El Ideal Gallego, “Área
metropolitana”, 5 abril 2017, p. 17.
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Alude á iniciativa “Betanzos. Poesía no Comercio” na que se repartirán poesías escritas
polas crianzas de Betanzos co gallo do Día das Letras Galegas.

_____, “El Museo das Mariñas también reivindica a Vales Villamarín”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, 15 maio 2017, p. 24.
Indica que dende Betanzos se levan realizando numerosas xestións para o se lle dedique
o Día das Letras Galegas a Francisco Vales Villamarín, inspirador das Irmandades da Fala
en Betanzos.

_____, “La Irmandade da Fala ‘regresará’ al cine Alfonsetti en su centenario”, El Ideal
Gallego, “Betanzos”, 25 outubro 2017, p. 17.
Informa da celebración dun acto de homenaxe ás Irmandades da Fala polo seu centenario
no antigo cine de Betanzos, o cal acolleu a Xaime Quintanilla e Antón Vilar Ponte.

_____, “Betanzos evoca su auge cultural del primer cuarto del siglo XX en el centenario
de la Irmandade da Fala””, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, 29 outubro 2017, p.
18.
Recolle a celebración do centenario da creación das Irmandades da Fala de Betanzos,
onde pronunciaron discursos a prol dos membros desta Irmandade os seus propios
descendentes, e posteriormente realizouse un concerto.

Larriba, Elena, “Culturgal cruza o Miño e achégase a Portugal no seu décimo
aniversario”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 decembro 2017, p. 36.
Sinala a presenza de Portugal no Culturgal a través de actividades como as Conversas
Nortear, consistentes nun diálogo entre escritores galegos e portugueses como por
exemplo Miguel Sande e Virgínia do Carmo. Ademais, sinala a dedicación dun espazo ao
Pergamiño Vindel.

Ledo, Olaia, “A viaxe dos Chévere”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 9 febreiro 2017, p. 3.
Fala do documental A viaxe dos Chévere, onde o grupo de teatro Chévere, composto por
Miguel de Lira, Xron, Patricia Lorenzo e Manuel Cortés, será protagonista. Indica que se
mestura cinema e teatro a través dun modo contemplativo e que se divide en catro partes,
considerándoo unha homenaxe ao teatro galego.

_____, “Curtas para Rosalía”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 26 xaneiro 2017, p. 3.
Repasa a traxectoria de Rosalía de Castro para introducir a celebración do VIII certame
de curtas para Rosalía, unha actividade xurdida da Asociación Socio-Pedagóxica Galega
que se anuncia no 180 do nacemento da autora.
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_____, “Ons. Mörling”, Sermos Galiza, “fóra de serie”, 7 setembro 2017, pp. 2-3.
Dá conta dun documental, realizado por Staphan Mörling, quen namorou, quedou en
Galicia e se galeguizou, tal como conta en Namoreime en Ons (Cumio, 2015). Indica que
é un documento etnográfico que reflicte a vida na illa de Ons

Leyenda, A., “Fondos de Vigo nutren una muestra de Castelao en Madrid”, Faro de Vigo,
“Vigo”, 13 setembro 2017, p. 10.
Informa de que varias das obras de Alfonso Rodríguez Castelao conservadas en Vigo
viaxarán a Madrid para unha exposición monográfica do autor. As obras pertencen á
Fundación Penzol e ao concello.
_____, “Vigo presta las ʻjoyasʼ de sus museos”, Faro de Vigo, “Vigo”, 18 setembro 2017,
p. 4.
Informa que o Museo do Mar vai acoller unha das exposicións máis esperadas da
tempada, organizada pola volta do Pergamiño Vindel ao lugar onde foron concibidas as
sete cantigas de Martín Códax. Apunta que tamén foron solicitados para a mostra oito
libros de poesía de autores como Fermín Bouza Brey ou Álvaro Cunqueiro, pertencentes
á Fundación Penzol.

Liste, A. e X. M. del Caño, “Freixanes desvelará el martes su equipo para presidir la
RAG”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 45/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, p. 39,
26 marzo 2017.
Alude a Víctor Freixanes como codirector da revista Grial e presidente da Fundación
Otero Pedrayo. Repasa a vida do persoeiro mencionando a dirección da editorial Xerais
e da fundación da colección de xornalismo “Crónica”. Nomea tamén a súa etapa como
director xeral de Alianza Editorial e director da área literaria do Grupo Anaya. Finalmente
menciona a dirección de Galaxia e o ingreso na Real Academia Galega. Remata por
nomear o seu último libro, Cabalo de ouros, galardoado co premio Blanco Amor canda a
obra O triángulo inscrito na circunferencia.

Liñares Giraut, X.Amancio, “Dez anos sen o poeta Ardeiro”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 24 decembro 2017, p. L2.
Informa da celebración do décimo aniversario do pasamento do poeta Pepe Ardeiro.

Liste, Ana G., “El mejor recuerdo de los Reyes Magos”, La Opinión, “Sociedad, cultura
y ocio”, 5 xaneiro 2017, p. 24.
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Con motivo da véspera da noite de reis, entrevístase a nove personaxes galegos de
diferentes ámbitos para rememorar os momentos e os regalos que máis marcaron o seis
de xaneiro da súa infancia. Entre os máis significativos pode salientarse a Marta Pazos,
directora teatral, que con trinta e cinco anos recibiu o agasallo que sempre esperara: un
barco pirata de Playmobil. Outro agasallo, cando menos interesante, foi unha carta que
recibiu a actriz María Castro, escrita por Melchor, na que se numeraban as cousas que
facía ben e en cales tiña que mellorar.

_____, “A cultura galega, o mellor espello”, Faro de Vigo, “Sociedad”, pp. 44-45/ La
Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, pp. 39-40, 29 xaneiro 2017.
Informa de que os representantes dos sectores industriais vinculados á cultura en Galicia
examinan os seus retos para o ano.

_____, “Vigo levanta el telón con obras para todos los públicos”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 30 xaneiro 2017, p. 16.
Dá conta da programación municipal de artes escénicas que encherá o auditorio cunha
vintena de espectáculo até o mes de abril.

_____, “Rosalía cumple 180 años entre flores, versos y Caldo de Gloria”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, “Día de la matriarca de las letras gallegas”, 25 febreiro 2017, p. 37.
Informa das ofrendas realizadas en honra á autora, onde tamén se realizaron recitais nos
que se interpretaron os seus poemas.

Liste, A. G., “Los 180 años del nacimiento de Rosalía de Castro multiplican las
celebraciones de su obra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 22 febreiro 2017, p. 36.
Dá conta da ofrenda floral que terá ligar na antiga imprenta do seu editor en Vigo,
ademais, informa da interpretación dos versos da autora por parte de Roi Casal na Real
Academia Galega.
_____, “Follas Novasʼ y un clavel desde Buenos Aires”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Día
de la matriarca de las letras gallegas”, 25 febreiro 2017, p. 37.
Da conta da participación de Elena Gallego nos actos polo Día de Rosalía, Gallego recitou
un poema de Rosalía dende unha primeira edición de Follas novas mercada en Arxentina.

Llopis, B., “Año de la consagración literaria”, Faro de Vigo, “Louriña”, 20 xaneiro 2017,
p. 12
Informa do nomeamento de Diego Giráldez como “Autor Galego do Ano” pola revista
Fervenzas Literarias. Deseguido, repásase brevemente a súa traxectoria literaria.
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Lodeiro, Pablo, “La RAG homenajea a Luz Poz tras ʻoito décadas de autenticidade e
beleza”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 22 xullo 2017, p. 37.
Fala da homenaxe lírica que lle ofreceu a Real Academia Galega a Luz Pozo Garza.
Destacan as palabras de Xesús Alonso Montero, Yolanda Castaño e Manuel Rivas. Tamén
se fai refire ás súas tres últimas obras publicadas: Ribadeo, Ribadeo, Sol de medianoche
e Rosa tántrica.

Lois, Elisa, “Pontevedreses para un callejero paritario”, El País, 22 decembro 2017,
contracuberta.
Informa que “ahora Pontevedra se ha puesto a buscar en la memoria colectiva de la ciudad
a mujeres que hayan destacado en los sectores más variopintos para empezar a equilibrar
el género del callejero”, xa que “hasta el 90% de las calles son masculinas”. Explica que
“la indagación retrospectiva de los expertos en busca de candidatas se ha remontado hasta
el siglo XII”. Entre elas nomea a actriz Josefina Blanco Tejerina, esposa de Ramón Mª
del Valle-Inclán; e a principal impulsora do Museo de Pontevedra, Virxinia Pereira,
esposa de Castelao e depositaria do seu legado. Aclara que Pontevedra substituíu así
mesmo “los vestigios del franquismo”, como acontece coa rúa José Fernández Ladrera
que pasará a denominarse María Victoria Moreno.

López, Belén, “Epílogo para o centenario de Lueiro”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 18 xaneiro 2017, p. 13.
Fala da creación desta obra Camiño aberto. 100 anos do nacemento de Lueiro Rey. 19162016 a través dos materiais expostos na exposición no Pazo da Cultura de Pontevedra o
pasado ano. Indica que, ademais de pretender achegar ao público os poemas do autor coa
intención de que se homenaxee no Día das Letras, contará con cartas que se intercambiou
con autores como Valentín Paz Andrade, Isaac Díaz Pardo ou Luís Seoane.
_____, “Fina Casalderrey fala de literatura e infancia en ʻConversas na Uvi”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 26 xaneiro 2017, p. 10.
Informa da participación da autora, xunto a María Varela, na primeira charla do ciclo do
Diario de Pontevedra e do Campus de Pontevedra.

_____, “O roteiro das mulleres”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Quitamerendas”,
22 febreiro 2017, contracuberta.
Dá conta do roteiro desenvolto por María Xesús López Escudeiro enmarcado no
programa A memoria das mulleres. No roteiro achegaranse a multitude de lugares que
teñen fortes vínculos coa literatura.
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_____, “Eli Ríos y María Reimóndez impartirán el taller de escritura de la AELG en el
Pazo”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 3 febreiro 2017, p. 15.
Dáse conta da presentación do taller literario de escritura da AELG no Pazo da Cultura e
preséntanse as encargadas de realizalo: Eli Riós e María Reimóndez. Inclúense
fragmentos da entrevista realizada en dita presentación na que salienta o interese de ambas
por “querer que a xente se bote a escribir” e tamén por desfrutar, “ímolo pasar ben”.
Trátase dunha iniciativa gratuíta que ten lugar os sábados cun máximo de 25 prazas que
se asignarán por orde de inscrición nos enderezos e teléfonos indicados. Aprovéitase para
salientar a presenza de paseos literarios ao longo da cidade de Pontevedra. Indica que
tamén se celebrará un obradoiro de escritura guiado por Ledicia Costas.

_____, “Ponte Poética vólvese internacional”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 30 marzo 2017, p. 13.
Fálase do ciclo poético “Ponte Poética”, no que se engade o apéndice “internacional”.
Indícase que neste ciclo participaron Yolanda Castaño, quen foi a coordinadora, Antón
Sobra, Carlos Valle e Xosé Leal polo Museo de Pontevedra. Cítase que os autores locais
foron Ana Romaní, Cesáreo Sánchez Iglesias, Berta Dávila e Antón Lopo canda os
convidados internacionais Andrés Neuman, Nureua Calafell, Bernardo Atxaga, João Luis
Barreto Guimarães, Sjon e Grazyna Wojcieszko.

_____, “Falece o escritor Miguel Suárez Abel”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 19 abril 2017, p. 13.
Dáse conta do óbito de Miguel Suárez Abel do que se destaca que acadou os premios
Julio Camba e Blanco Amor, que foi docente e columnista de Diario de Pontevedra.
_____, “Adeus a Miguel Suárez Abel, o escritor e mestre ʻque sentía a vida intensamente”,
El Progreso, “Vivir”, “Comunicación”, 19 abril 2017, p. 51.
Infórmase da morte de Miguel Suárez Abel de quen se subliña que foi columnista de El
Progreso e asemade gañador do Puro Cora de 2007.

_____, “Uxía e Cadaval, guías do Museo”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”,
27 abril 2017, p. 65.
Indica que María Lado, Iria Collazo ou Quico Cadaval serán os encargados de dirixir
diferentes roteiros polo Museo de Pontevedra grazas á iniciativa “Visitas cruzadas”.
_____, “Segunda vida para ʻA estación violenta”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 12 maio 2017, p. 64.
Fala da rodaxe en Compostela dun filme baseado na novela A estación violenta de Manuel
Jabois.
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_____, “Castelao volve camiñar pola cidade de Pontevedra”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, 21 maio 2017, p. 15.
Fálase da película Castelao. De chumbo a verba que se vén de presentar no Pazo da
Cultura de Pontevedra.

_____, “Chegou para estar”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 27 maio
2017, p. 15.
Indica que catorce poetas galegos participarán nunha homenaxe a Francisco Cortegoso
que terá lugar no Teatro Principal de Pontevedra.

_____, “Interésame o cine dende o íntimo”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 31 maio 2017, p. 13.
Entrevista a Anxos Fazáns, directora da película baseada n’A estación violenta, de Manuel
Jabois, quen explica os pormenores da rodaxe e como chegou á novela. Tamén fala dos
seus referentes , do seu paso pola facultade de Ciencias Sociais, do feito de premiar a
unha muller directora no Festival de Cannes e da necesidade de máis mulleres cineastas,
entre outras cuestións.

_____, “Pontevedra propón unha muller”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 9 xuño 2017, p. 8.
Refírese á adhesión do concello de Pontevedra á proposta de Polo Correo do Vento que
reclama á Real Academia Galega que se lle dedique o Día das Letras Galegas a unha
autora na vindeira celebración, entre as posíbeis propostas noméanse a María Victoria
Moreno e Avelina Valladares

_____, “Víctor Freixanes e Fina Casalderrey homenaxean a Suárez Abel”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 13 xuño 2017, p. 13.
Dá conta dun acto na Casa das Campañas organizado polo Ateneo de Pontevedra no que
interveñen Fina Casalderrey e Víctor Freixanes, do que se cita a obra Turbo e Sabor a ti
ademais do seu labor de articulista.

_____, “Miguel, estás con nós e sorrís”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
15 xuño 2017, p. 12.
Fálase do acto de homenaxe en lembranza a Miguel Suárez que tivo lugar no salón de
actos da Casa das Campás e que estivo organizado polo Ateneo de Pontevedra.
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_____, “É un xeito de facerlle xustiza”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”,
“Unhas Letras para María Victoria”, 18 xuño 2017, p. 53.
Alude á opinión de Fina Casalderrey, Luis Rei e Manuel Lourenzo sobre a concesión do
Día das Letras Galegas a María Victoria Moreno.

_____, “Pontevedra, capital das Letras Galegas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Sociedad”, 20 xuño 2017, p. 74.
Informa que probabelmente Pontevedra sexa a cidade que acolla os actos centrais do Día
das Letras Galegas 2018, no que se homenaxeará a Mª Victoria Moreno. Recolle palabras
de Víctor F. Freixanes nas que destaca catro facetas da autora homenaxeada: muller,
escritora de Literatura Infantil e Xuvenil, mestra e autora nacida fóra de Galicia. Incide
no papel de autora pioneira na Literatura Infantil e xuvenil galega, no seu labor como
“profesorado activo, comprometido coa lingua e coa ilusión de contribuír a facer un país
moderno” e no feito de que foi “unha galega que decide ser galega”, propiciado porque
“esta cultura ten suficiente capacidade de sedución para interesar e incorporar a xente.
Deciden ser galegos porque eles queren”, como tamén fixeron Marilar Aleixandre,
Kristina Berg, Xosé Antonio Perozo e Ursula Heinze. Remata apuntando que nas redes
sociais, segundo a medición realizada por Trendinalia España, “durante tres horas, os
chíos referidos á escritora o pasado sábado foron dos máis repetidos en España”.

_____, “O pontevedrés Andrés Simal gaña o premio Curuxa Nova”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 27 xuño 2017, p. 13.
Informa que Andrés Simal gañou o XXI Concurso de Humor Gráfico Curuxa Nova do
Museo do Humor de Fene coa obra “Un paseo sobrenatural”, que salienta a “excelente
execución técnica e dominio da cor”. Nomea os membros do xurado e os demais
galardoados. Indica que Simal xa gañara o ano pasado a segunda edición da Festa da
Caricatura de Ferrol.

_____, “Libros para volver do verán”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 6
setembro 2017, p. 10.
Salienta as novidades editoriais para o outono, entre as que nomea a figura de María
Victoria Moreno. Tamén menciona a reedición d’O triángulo inscrito na circunferencia,
de Víctor F. Freinaxes; o poemario Corpo de Antiochia, de Tamara Andrés; a tradución A
hora de espertarmos xuntos, de Kirmen Uribe; a novela histórica A arte de trobar, de
Santiago Lopo; e a novela de carácter autobiográfico O neno mariñeiro, de Bernardino
Graña.

_____, “Fallece a los 89 años Josefina Casasbellas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 25 setembro 2017, p. 7.
Comenta o falecemento de Josefina Casasbellas, muller do poeta e político Manuel Cuña.
Comenta que a fundadora e presidenta da Fundación Cuña–Casasbellas, foi a gran
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difusora e protectora do legado literario do seu marido e do seu fillo Jorge Cuña, tamén
escritor.

_____, “Ramón Rozas: ‘Estas conversas tamén fan cidade”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 24 outubro 2017, p. 13.
Dá conta da celebración do ciclo de charlas abertas ao público titulado “Conversas na
Uvi’”que o xornal Diario de Pontevedra organiza en colaboración co Campus de
Pontevedra co obxectivo de xerar un espazo de diálogo e reflexión entre os asistentes.

_____, “Moito nos queda por facer”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Cidade”, 1
novembro 2017, p. 11.
Dá conta da celebración do ciclo “Conversas na Uvi” coa participación da escritora
Ledicia Costas, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil en 2015. Precisa que
Ramón Rozas, crítico e columnista, foi o encargado de coordinar a mostra á que asistiron
o director do xornal Miguel Ángel Rodríguez, o vicerreitor do Campus de Pontevedra
Juan Manuel Corbacho e o responsábel da Área de Extensión Cultural, Manuel
Morquecho.

_____, “Gustavo Almeida. ‘Eu non son poeta: fago cancións”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Cidade”, 25 novembro 2017, p. 12.
Anuncia a presentación do cuarto disco do cantante e compositor Gustavo Almeida, no
cal colabora coa poeta pontevedresa Carmen Quinteiro.

_____, “Manuel Bragado. ‘Benvidos a Cultur-dez’”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “X Culturgal”, 2 decembro 2017, p. 2.
Fálase do décimo aniversario da Feira das Industrias Culturais de Galicia, Culturgal, e da
súa importancia para Pontevedra como cidade no ano que se homenaxea a María Victoria
Moreno no Día das Letras Galegas e a Alejandro de la Sota no Día das Artes.

López, Chechu, “O Barbanza se mueve por las mujeres”, Diario de Arousa, “O
Barbanza”, 9 marzo 2017, p. 17.
Salienta o uso de poemas de Rosalía de Castro, así como a súa imaxe, nun acto
reivindicativo do IES Félix Muriel.

_____, “La consolidación de Rianxo como villa literaria da otro paso con financiación
para la casa de Rafael Dieste”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, 7 xuño 2017, p. 17.
Infórmase do convenio entre a deputación da Coruña e o concello de Rianxo para adecuar
a casa de Rafael Dieste como museo.
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López, Gustavo, “AENA no asumirá el coste del cambio de nombre de Lavacolla”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 15 marzo 2017, p. 20.
Comenta que o concello de Santiago de Compostela terá que asumir o custe do troco de
nome do aeroporto compostelán, co nome de Rosalía de Castro, dado que o Ministerio de
Fomento se nega a pagar o cambio.

_____, “Fiesta y literatura en la imposición de becas del Colegio Mayor La Estila”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 17 marzo 2017, p. 25.
Relátase a presenza do escritor Domingo Villar, nun acto de bolseiros do Colexio Maior
La Estila, onde reflexionaría sobre a literatura e as vivencias persoais.

López, Mª Xesús, “Yolanda Díaz, avoz de Galiza no exilio”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, “de memoria”, 14 setembro 2017, pp. 10-11.
Lembra a vida de Yolanda Díaz que partillou a ideoloxía republicana dende pequena e
que estudou Peritaxe Mercantil, mais ten que regresar coa súa familia a Uruguai, onde
compaxinou a vida laboral e a familiar e participou en iniciativas a prol da cultura e a
lingua galegas, como fundar o Padroado da Cultura Galega, recadar fondos para a CasaMuseo de Rosalía, colaborar na publicación da Historia de Galicia, de Ramón Otero
Pedrayo, entre outras. Tamén salienta que é autora de obras teatrais publicadas co
pseudónimo de Aurora Peña López e que dirixiu o grupo de teatro Zarabanda.

López, Marta, “El Congreso respalda el homenaje y divulgación de Eduardo Pondal”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 25 outubro 2017, p. 40.
Informa da proposta non de lei que Ricardo García Mira expuxo o día anterior ante a
Comisión de Cultura do Congreso para que esta institución apoie os actos
conmemorativos do aniversario de falecemento dos escritores Pondal e Labarta Pose.
Detalla os argumentos esgrimidos por García Mira e apunta que a proposición non de lei
foi aprobada por unanimidade por todos os grupos políticos. Remata aclarando que
“queda aún por definir las acciones específicas que adoptará el Gobierno para respaldar
la difusión y divulgación de la obra de los dos literatos”.

López, Rafa, “Invitados de diciembre en el Club Faro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 26
novembro 2017, p. 38.
Dá conta de que o Club FARO comeza a súa programación de decembro con
conferencias-coloquios que se celebrarán no Auditorio Municipal do Areal. Destaca as
charlas de Manuel Loureiro, “Construíndo historias (como escribir unha novela ou unha
serie de televisión sen morrer no intento)” e a do filólogo e escritor Pedro Feijoo, “La
Reconquista: una mirada diferente a la historia de Vigo”.
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_____, “Antón Costa aboga por un nuevo contrato social”, Faro de Vigo, “estela”, n.º
794, “Club Faro”, “Resumen 2017”, 31 decembro 2017, p. 31.
Entre outras actividades referidas ao Club FARO en 2017, cita a participación do escritor
Pedro Feijoo nas conferencias-coloquio, unha mesa redonda sobre o Pergamino Vindel e
outra dedicada a Carlos Casares, con motivo do Día das Letras Galegas.

López, Ruth, “Villar Ponte, Bóveda e Johan Carballeira pasan con Valle Inclán a dominio
público”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, p. 45/ El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, p.
43, 3 xaneiro 2017.
Saliéntase como a obra dos autores asasinados en 1936 queda libre de dereitos de autor
ao pasaren 80 anos da súa morte. Dise que a Biblioteca Nacional publicou unha listaxe
na que se menciona a máis de 337 autores españois que pasan a dominio público entre os
que se pode mencionar a Federico García Lorca ou Miguel Unamuno e ,en concreto en
Galicia, autores como Alexandre Bóveda, Antón Villar Ponte, Johán Carballeira, Xaime
Quintanilla ou Mario Canda Pérez. Tamén se inclúe na lista a arquitectos, políticos,
militares ou outros artistas. Apúntase que tradicionalmente en España os dereitos de autor
expiran ao pasaren 70 anos, con todo, os falecidos antes de 1987 responden a un prazo de
vixencia de 80 anos, de acordo coa Lei de Propiedade intelectual.

______, “Atopan un brinde do Banquete de Conxo que se cría desaparecido”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Historia”, 5 xaneiro 2017, p. 37.
Dáse conta da localización por parte de dous filólogos, Damián Suárez e Xurxo Martínez,
na Biblioteca Nacional de España do terceiro brinde do Banquete de Conxo de 1856,
pronunciado polo estudante de medicina Rodríguez Seoane. Dise que acontece días
despois da publicación da editorial Alvarellos da obra Os últimos carballos do Banquete
de Conxo, onde se achega información sobre o acto, acontecido fai máis dunha década.
Indícase que a raíz do descubrimento dita editorial se compromete a publicar o terceiro
brinde como suplemento. Ademais engádese parte do brinde, con parlamentos como “el
porvenir se encierra en vuestra manos”, salientando a vinculación deste acto dentro das
liñas do Partido Democrático, que preparou a sociedade para o futuro Rexurdimento.
______, “A Casa Museo de Rosalía volve abrir como ʻlegado literario, ético e emocional”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 16 xullo 2017, p. 57.
Dáse conta da presentación do novo proxecto de musealización da Casa de Rosalía de
Castro en Padrón.

______, “El Festival dos Eidos llenará de poesía la montaña lucense”, El Progreso,
“deVerano”, “E cuerpo y alma”, 3 agosto 2017, p. 37.
Anuncia a terceira edición do Festival dos Eidos en Parada do Courel, acto no que
participarán os poetas Carlos Mestre, Teresa Moure, María Sánchez e Xabier Xil.
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______, “Los escritores quedan en Babia y Luna”, El Progreso, “deVerano”,
“Culturetadas”, 5 agosto 2017, p. 37.
Fala sobre o Encontro das Letras na Casa do Parque no que intervirán Manuel Rivas,
Carlos Mestre e Berta Piñan. Di que o acto estará presentado por Miguel Paz.
López, Uxía, “Galicia festexará a Rosalía, desde a cociña tradicional, co seu ʻcaldo de
gloria”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 febreiro 2017, p. 37.
Dá conta do acto no que se elaborará o “caldo de gloria, cociñado por Rosalía de Castro
e do que fala no poema “Miña casiña, meu lar”, na casa natal da autora. A organización
do acto foi labor da Fundación Rosalía.

_____, “Acordes inspirados nos poemas de Rosalía de Castro”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Composición musical”, 1 abril
2017, p. L10.
Informa do uso de poemas de Rosalía de Castro na “Coral Follas Novas da Coruña” de
Fernando Vázquez Arias.

_____, “Padrón e Rianxo renovan a súa irmandade no Martes de Pascua, ante os
monumentos a Rosalía e Castelao”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Área
metropolitana”, 19 abril 2017, p. L7.
Faise referencia ao novo encontro das corporacións municipais de Padrón e Rianxo
perante o busto de Castelao e a estatua de Rosalía de Castro.

_____, “Dodro pide un Día das Letras Galegas para Eusebio Lorenzo”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Área metropolitana”, 5 maio 2017, p. L8.
Anuncia que o concello de Dodro acordou remitirlle á RAG unha solicitude para que se
lle dedique o Día das Letras Galegas a Eusebio Lorenzo Baleirón.

_____, “A Casa de Rosalía incorpora tres óleos de Ovidio Murguía e un guecho da
autora”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 xullo 2017, p. 34.
Alude a que a deputación da Coruña cederá á Casa de Rosalía de Castro tres cadros e un
crecho do cabelo da propia Rosalía de Castro.

_____, “A Casa de Rosalía, en Padrón, reabre cun perfil museolóxico renovado”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 16 xullo 2017, p. 40.
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Comenta que a estrea da nova exposición na Casa de Rosalía de Castro en Padrón
coincidiu coa conmemoración do 132.º aniversario do seu óbito.

López Quiroga, J., “Etiqueta Negra, formada por cuatro sarrianos, difunde humor en toda
España”, El Progreso, “Festas de San Xoán”, “Sarria”, 22 xuño 2017, p. 38.
Informa de que a empresa de producións Etiqueta Negra levarán ao Recuncho Sarriano
da Comedia a Miguel Lago, Marcos Pereiro e a Quico Cadaval.

Lopo, Antón, “Anric Massó: ‘Busco a esencia da poesía”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“Extintivos”, 26 xaneiro 2017, pp. 4-5.
Reconstrúe grazas a unhas entrevistas a década de 1955-1965 cando Anric Massó decidiu
refundar a cultura galega e ser poeta monolingüe en galego, fixando unha norma que
denominou BOGA (Bissistema Ortográfico Galego). Comenta a amizade con Uxío
Novoneyra e o inexplicábel esquecemento das editoriais que non publican os seus
poemarios, moitos deles inéditos debido ao “lusismo irrenunciable, a complexidade do
seu carácter e a excentricidade da súa poesía”.

Lorenci, Miguel, “Los álbumes de Castelao sobre la guerra llegan a Madrid”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 30 setembro 2017, p. 39.
Comenta a celebración da mostra “Castelao grafista” na Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando en Madrid. Refire que o obxectivo é o de outorgarlle ao escritor galego
o recoñecemento e sitúalo nun lugar principal na arte española do século XX. Destaca
que este pioneiro do compromiso político e social reflectido a través das súas ilustracións
e os medios de comunicación, é unha peza clave no sentimento patriótico posterior.
Apunta que se expoñen os álbumes dedicados á guerra española por primeira vez fóra de
Pontevedra.

Loureiro, Ramón, “Siempre estoy lleno de dudas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 abril
2017, p. 34.
Noticia que fai referencia á publicación do terceiro poemario de Miguel Carlos Vidal de
quen se recalca a súa amizade con Álvaro Cunqueiro.

Luao, Román, “Exposición del mejor Laxeiro en Ferrol”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 11 xullo 2017, p. 33.
Fálase da exposición Laixeiro en tres tempos, destacando as cinco litografías tituladas
Poemas: Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, pertencentes á parte que
trata sobre a obra gráfica.
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Luaña, Susana, “El último independiente de Conxo”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 24
decembro 2017, p. L3.
Recolle unha conversa coa última testemuña de Conxo como independente de Santiago
de Compostela e nela fálase da importancia deste lugar no que naceron escritores como
Rosalía de Castro e Ramón Barral.

Lucas, Antonio, “Aparición del Mago Merlín”, El Mundo, “Un Verano Extra”, “Viaje
literario”, 15 agosto 2017, p. 31.
Fai unha viaxe literaria por Mondoñedo de onde é Álvaro Cunqueiro e atópase cun
personaxe singular, Manuel Montero, quen ten o Museo do Mago Merlín en homenaxe a
Merlín e familia.

M. A., “En Vilafranca do Bierzo inaugurouse unha mostra sobre Fernández Morales”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 17 setembro 2017, p. 32.
Comenta a celebración dun simposio centrado na vida e na traxectoria literaria do escritor
Fernández Morales. Matiza que inclúe relatorios sobre os Ensaios poéticos en dialecto
berciano, unha exposición didáctica titulada “Antonio Fernández Morales e o galego no
Bierzo”, unha análise do léxico berciano, un recital poético e unha ofrenda floral ante a
tumba do autor.

_____, “El ‘Slow Food’ Galicia vuelve a rendir homenaje a la cocina de Cunqueiro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 29 decembro 2017, p. 37.
Informa da celebración un ano máis dunha homenaxe gastronómica a Álvaro Cunqueiro.

M. A. C., “Las visitas teatralizadas al Castelo de Soutomaior se retomarán mañana”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 24 maio 2017, p. 10.
Informa de que a empresa Troula Animación foi a adxudicataria das visitas teatralizadas
aos xardíns do castelo de Soutomaior.

M. D., “Medio milleiro de nenos cantaron a cinco poetas de Mondoñedo”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, p. 67/ El Progreso, “Vivir”, p. 47, 3 xuño 2017.
Fala de que 500 crianzas conformaron un coro que cantaron poemas, entre outros, de
Álvaro Cunqueiro e Manuel Leiras Pulpeiro na catedral de Mondoñedo.

M. G., “Emotivo reencontro dos antigos membros do grupo de teatro Candea”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 7 febreiro 2017, p. 32.
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Dáse conta da reunión acontecida entre os membros do disolvido grupo de teatro Candea
de Noia, nado no 1973 que con Xosé Agrelo Hermo “tratou de facer teatro popular galego
e en galego”. Indícase que na obra Candea 70. Tres pezas de teatro se recollen testemuños
do seu labor nun momento cultural e político complexo. Finalmente sinalase a súa obra
máis emblemática, Noite de lobos, presentada na III Mostra de Teatro de Ribadavia.

_____, “A casa de cultura acolle unha mostra sobre Rosalía”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 26 febreiro 2017, p. 34.
Faise eco da celebración dunha exposición sobre Rosalía de Castro, que xira sobre a
ilustración dos seus poemas.

_____, “O BNG de Noia ensalza a figura do poeta local Avilés de Taramancos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 24 marzo 2017, p. 36.
Refírese aos actos realizados polo BNG de Noia co gallo do 25.º aniversario da morte de
Avilés de Taramancos.

_____, “A Marea pechou as homenaxes a Avilés polo 25º aniversario do seu pasamento”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 marzo 2017, p. 35.
Dáse conta da celebración, pola Marea Cidadá de Noia, de charlas, andainas e un xantar
co gallo do 25.º aniversario da morte de Avilés de Taramancos.

_____, “Realizan unha andaina polos lugares que frecuentaba Avilés”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 27 marzo 2017, p. 24.
Informa da realización dunha visita aos lugares máis frecuentados de Antón Avilés de
Taramancos en Noia.

_____, “Descubren una placa en la casa natal del profesor noiés Xosé Agrelo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 9 abril 2017, p. 34.
Recolle que o concello de Noia inaugurou unha placa na casa de Xosé Agrelo Hermo co
gallo do oitenta aniversario do seu nacemento.

_____, “Poesías dedicadas a la gente del mar”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
30 abril 2017, p. 32.
Trata do poemario Escravo e dono do mar (2017), de Emilio García Portosín, describindo
algúns dos elementos principais deste.
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_____, “Presentan un libro sobre o mar e expoñen as fotos de Tinduf. 1991 en O Son”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 maio 2017, p. 31.
Fala da presentación d’A relixión do mar, de Xosé Iglesias Lamela, gañador do IX
Certame de Poesía Victoriano Taibo.

_____, “Más de 200 personas dieron vida ayer a la batalla de Casal de Eirigo, en Valga”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Provincia”, 28 maio 2017, p. 25.
Informa de que a obra Unha aldea guerreira se representou dentro das actividades de
recreación da batalla de Casal de Eirigo en Valga.

_____, “De ‘atzcalxochitl’ a flor de Santiago, unha viaxe narrada pola autora Ruth
Varela”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 decembro 2017, p. 38.
Fala da presentación do ensaio Flor de Santiago (2017), da arquitecta compostelá Ruth
Varela no que explica como a flor sagrada dos aztecas, atzcalxochitl, se converteu na flor
de Santiago tras ser descuberta e rebautizada polos españois. Tamén indica que “é un ser
histórico, un ser poético e un ser simbólico” e que revisou máis de 5.000 fontes
bibliográficas.

M. G. M., “A Radio Conta enciende el piloto rojo más solidario en el teatro Rosalía”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 4 xaneiro 2017, p. 37.
Fai eco do acto solidario do teatro Rosalía no que participaron Os da Ría, Curtis e
Teixeiro, Cántigas da Terra, entre outros.

_____, “La lírica africana se abrazará a la del país el día 23 en el ciclo Poetas
Di(n)versos”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 19 xaneiro 2017, p. 36.
Dá conta da conexión que haberá entre a poesía africana e a galega no ciclo Poetas
Di(n)versos, onde recitarán versos Nimrod e Rosa Enríquez, esta última gañadora do
Premio Francisco Añón de Poesía.

_____, “Refrescando la memoria por el barrio de Monelos”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 19 marzo 2017, p. 11.
Comenta o roteiro realizado no barrio coruñés de Monelos no que se recordaron persoas
como Rafael Dieste, Casares Quiroga ou Luís Seoane.

_____, “El libro se recuerda en bicicleta, con cuentacuentos y talleres infantiles”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 23 abril 2017, p. 11.
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Recolle que co gallo do libro do Día do Libro se escoitarán na Coruña fragmentos de
Carvalho Calero e de Luís Rei Núñez.

_____, “Lino Braxe leva o venres á escena ‘Esquema de farsa’ sobre un escrito de
Seoane”, Diario de Ferrol, p. 37/ El Ideal Gallego, p. 36, “Sociedad”, 9 maio 2017.
Indica que Esquema de farsa é unha lectura dramatizada de “todo o que bateu Seoane na
cabeza” moi dinámica e con presenza de cantos. Salienta que é unha peza que une pasado
e presente.

_____, “Drake, a los pies de la Torre otra vez”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 17 maio
2017, p. 17.
Indica que o Fórum Metropolitano acollerá a estrea de O xuramento de Drake ao pé da
Torre de Hércules.

_____, “Os cen anos de Cántigas da Terra contados a través de pequenas cousas”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 9 xullo 2017, p. 14.
Achega unha reportaxe que se centra en pequenos obxectos vinculados coa lírica e coa
música galegas.

_____, “La literatura tendrá cobijo hasta el día 10 entre cuarenta casetas y un centenar de
citas”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 2 agosto 2017, p. 36.
Fala sobre a Feira do libro, que contará coa participación de Manuel Rivas, Ledicia
Costas, Elena Gallego, Pedro Feijoo, Marilar Aleixandre e Andrea Maceiras, e que terá
como pregoeira a Cristina Ameijeiras-Sáiz.

_____, “Uxía le canta el sábado a Novoneyra en el estreno de su nuevo trabajo sobre
poesía”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 27 setembro 2017, p. 36.
Informa da realización dun acto no que Uxía cantará os versos de Uxío Novoneyra baixo
o título de “Uxía_o”, mostra na que recolle ecos das muiñeiras, o ragtime, o alalá e o
reggae.

_____, “Letras que saben a papas de millo e soan aos anos 70”, Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Sociedad”, 30 setembro 2017, p. 37.
Dá conta da conmemoración do cento sesenta e seis aniversario da Real Academia Galega
na Casa Museo Emilia Pardo Bazán. Recolle que acudiron ao encontro mulleres do
mundo literario como Estíbaliz Espinosa e Fina Casalderrey, e que a reunión contou coa
colaboración de Marineda City.
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_____, “Cando a maxia non se limitaba ao que ocorría na pantalla”, Diario de Ferrol/ El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 10 outubro 2017, p. 37.
Comenta a historia do cine Avenida e o Colón na cidade de A Coruña, hoxe en día
desaparecidos tras a nova distribución da urbanización. Lembra que nos tempos da
censura eran os fíos condutores da liberdade e do coñecemento entre os intelectuais.

_____, “Los hijos de Tomás Barros donan su archivo personal a la Real Academia
Galega”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 28 outubro 2017, p. 36.
Informa da doazón do arquivo persoal do escritor e pintor Tomás Barros á RAG por parte
dos seus fillos.

_____, “Dándole cuerda a plumas que tienen el prefijo 981”, Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Sociedad”, 3 novembro 2017, p. 37.
Informa do proxecto de Lautana Editorial, con sede Social en Laracha, e que publicará
obras en galego, castelán e inglés.

_____, “La iniciativa Festi= ofrecerá hasta diciembre propuestas que favorecen la
inclusión”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 1 novembro 2017, p. 37.
Dá conta das actividades do festival, entre as que destaca o ciclo de lírica inclusiva da
Asociación Amigos da Ópera da Coruña.

_____, “Desde Coruña con humor’ reflexionará sobre la mujer viñetista el viernes y
sábado”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 28 novembro 2017, p. 36.
Explica a programación e as actividades realizadas dentro da iniciativa “Desde Coruña
con humor” como as xornadas “Humor con tetas” nas que se reflexionará sobre as
mulleres que fan viñetas, a charla “Humor e feminismo” e o obradoiro “Viñetas con
testas”.

_____, “Gelria. ‘Temos un compromiso polas cousas bonitas e ben feitas”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 30 decembro 2017, p. 57.
Anuncia a presentación do traballo “Cantos de poeta” do grupo Gelria no cal teñen
presenza poemas de Manuel Antonio, Rosalía de Castro e Uxío Novoneyra xunto con
algún texto de Casares.

_____, “Pedro Lamas, Jacobo de Miguel y Xosé Lois Romero son ‘Azougue’ en Belas
Artes”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 20 decembro 2017, p. 36.

797

Anuncia a presentación no museo Belas Artes dun proxecto musical de Azougue, o cal
contén un poema de Eduardo Pondal.

M. M., “Xermolos loita pola recuperación da casa de Díaz Castro gravando dous spots”,
El Progreso, “A Chaira”, 26 febreiro 2016, p. 27.
Dá conta da creación de dúas pezas audiovisuais por parte da Asociación Xermolos, as
obras foron dirixidas por Suso e Bruño Pena e con elas tratan de colaborar na iniciativa
que pretende conservar a casa natal do poeta Díaz Castro.

_____, “Vilalba conmemora el Día de la Poesía con un recital abierto”, El Progreso, “A
Chaira”, 15 marzo 2017, p. 19.
Recolle que o concello de Vilalba conmemorará o Día Mundial da Poesía, o 21 de marzo,
cun recital aberto a toda a cidadanía pero que cómpre inscribirse antes do venres 17 de
marzo.

_____, “Unas 70 voces vilalbesas participan en el recital por el Día da Poesía”, El
Progreso, “A Chaira”, 22 marzo 2017, p. 23.
Fai referencia á participación de vilalbeses nun recital aberto con motivo do Día Mundial
da Poesía e que contou coa colaboración de Culturalia GZ.

_____, “Corenta amesáns coñeceron a ruta rosaliana coa excursión municipal”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 8 marzo 2017, p. 35.
Infórmase de que corenta persoas do concello de Ames participaron en diferentes
actividades vencelladas coa figura de Rosalía de Castro organizadas polas concellerías de
Cultura e Normalización Lingüística do dito concello.
_____, “La investigadora Aurora Marco presenta el día 5 en As Pontes su libro ʻElas”,
Progreso, “A Chaira”, 1 maio 2017, p. 15.
Anuncia que Aurora Marco presentará o seu libro Romperon barreiras e ocuparon
espazos. Elas no Mercado Vello das Pontes de García Rodríguez.

_____, “La programación cultural pontesa para junio incluirá música, danza y literatura”,
El Progreso, “A Chaira”, 19 maio 2017, p. 19.
Alude a que dentro das actividades do concello das Pontes de García Rodríguez Francisco
P. Lorente presentará o libro Cabalos e lobos e mais que Vicente Reboleiro levará o seu
volume Aldea viva.
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_____, “El grupo de teatro de la AECC de Guitiriz estrena la pieza teatral ʻInnoveitin”,
El Progreso, “A Chaira”, 5 xullo 2017, p. 17.
Informa do estreo da obra Innoveitin ou algo, do grupo teatral da Asociación Española
Contra o Cancro.

_____, “Chus Pato elixe o instituto no que estudou para o seu ingreso na RAG”, El
Progreso, “Sociedad”, 31 xullo 2017, p. 21.
Anuncia a elección da poeta, Chus Pato, no referente á escolla do lugar para o seu discurso
de Ingreso na Real Academia Galega. Decidiu que dará o discurso no instituto no que
estudou, o Ramón Otero Pedrayo de Ourense.

_____, “Igualdad con la lectura en las bibliopiscinas de Ames”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 4 agosto 2017, p. 29.
Informa das actividades levadas a cabo en Ames, nas que entre as obras empregadas se
atopan Sopa de cabaza, Eu vou comigo, Orellas de bolboreta, Billy e o vestido rosa,
Croquetas e wasaps e Non son perfecta.

_____, “La II Andaina Sensitiva recorre mañana de noche la ruta de Díaz Castro”, El
Progreso, “A Chaira”, 10 agosto 2017, p. 13.
Recolle a andaina organizada polo concello de Guitiriz na que se fai unha ruta en relación
ao poeta Díaz Castro.
_____, “Xermolos espalla por Galicia o proxecto ʻSalvemos a casaʼ de Díaz Castro”, El
Progreso, “A Chaira”, 10 agosto 2017, p. 13.
Faise eco da iniciativa de Xermolos coa que trata de dar a coñecer o proxecto “Salvemos
a casa” do poeta Díaz Castro. Indícase que se organizarán diferentes actos no Carballiño
ou Santiago de Compostela, nos que intervirán Vítor Viñas, Antía Balvís, Abraham
Balbino, Ana Cristina Rochi Novoa, Roberto Sobrado, Quico, Andrés Fernández, as
Pandereteiras Trepis, Falua, Leo Arremecaghona ou o colectivo Nova Poesía Guitirica.

_____, “Convocados actos para festejar el 120 aniversario del nacimiento de Avelino
Díaz”, El Progreso, “A Chaira”, 16 decembro 2017, p. 22.
Informa das actividades a realizar para homenaxear o 120 aniversario de nacemento de
Avelino Díaz, como son presentacións de libros, recital poético, exposición e a recreación
de “Canzón pró sono dun neno”.
M. M. O., “Teatro en el local social de Luou con la pieza ʻO Enredoʼ mañana”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 3 xuño 2017, p. 28.
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Anuncia a celebración no local social de Luou unha representación teatral de balde do
grupo A Tequerreté.
M. N., “O ʻCaxato de Avelinoʼ chega a Vigo da man de Valentín Arias”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 21 agosto 2017, p. 5.
Informa da recollida por parte de Amparo Castaño, a viúva de Valentín Arias, do premio
póstumo ao seu finado marido. Sinálase que recibiu o Caxato de Avelino Pousa e unha
ilustración de Heitor Picallo, a entrega destas distincións foi levada a cabo por Mini e
Mero.
_____, “The Haiku Guys refuerza el puente poético de Vigo con Nueva York”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 5 outubro 2017, p. 11
Sinala que os poetas Lisa Markuson e Parker Voss, compoñentes de The Haiku Guys, son
os invitados ao festival Kerouac de Vigo. Informa que a mostra comezará coa
presentación do libro Latexo Beat, editado pola Editorial Galaxia.

M. R., “A campaña para recuperar a casa de Díaz Castro comeza cunha ruta e xogos”, El
Progreso, “A Chaira”, 13 abril 2017, p. 19.
Alude aos diferentes actos que a asociación Xérmolos e mais a Plataforma Salvemos a
casa de Díaz Castro realizarán para recuperar a casa de Díaz Castro.

_____, “La Festa da Fala homenajea el 21 en el San Alberte a Fernández Paz”, El
Progreso, “A Chaira”, 15 maio 2017, p. 11.
Coméntase os actos que celebrou a asociación Xermolos para homenaxear a Agustín
Fernández Paz dentro da “Festa da Palabra”.

_____, “Valentín Sanjurjo presenta en Goiriz su primer libro ‘Poemas da miña colleita”,
El Progreso, “A Chaira”, 18 novembro 2017, p. 19.
Dá conta da publicación deste primeiro libro de poemas, Poemas da miña colleita
(Gráficas NEAL, 2017), do vilalbés Valentín Sanjurjo Blanco en Goiriz. Refire que é
resultado da recompilación de máis de sesenta poesías escritas durante as últimas décadas.
Tamén informa sobre a contextualización do acto e doutros eventos ao redor da temática
central do poemario.

_____, “Las farolas de Guitiriz acogerán la obra de 50 poetas de cinco países”, El
Progreso, “A Chaira”, 30 decembro 2017, p. 18.
Informa da celebración da terceira edición da iniciativa Poemas Pendurados de Farolas a
través da cal se leva a poesía ás rúas de Guitiriz e Parga.
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M. R. e T. López, “La asociación Avelino Díaz señaliza la ruta en honor al poeta”, El
Progreso, “A Chaira”, 27 xullo 2017, p. 20.
Informa de que a asociación cultural Avelino Díaz vén de sinalizar un roteiro centrado na
figura de Avelino Díaz.

M. S., “Juan Luis Saco, nuevo presidente de la Fundación Otero Pedrayo”, La Región,
“Ourense”, 22 abril 2017, p. 9.
Infórmase de que o catedrático de latín Juan Luis Saco vén de ser designado presidente
da Fundación Otero Pedrayo no canto de Víctor Freixanes.

M. T., “Andaravía Teatro acompañará aos visitantes polo Pazo de Santa Cruz”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 5 febreiro 2017, p. 31.
Sinálase a nova iniciativa para coñecer o Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, a través de
visitas teatralizadas nas XXII xornadas, apoiada pola Asociación de Amigos da Camelia
do Val do Ulla en colaboración co concello de Vedra. Dise que Andaravía Teatro será o
grupo ao cargo das visitas en 4 quendas, distribuídas entre o domingo 26 de febreiro e o
5 de marzo. Recálcase a importancia de inscribirse no departamento de Cultura do
concello de Vedra ou chamando ao teléfono correspondente pois as prazas, cun custe de
5 euros, son limitadas.

_____, “O Día do Libro encherá de historias as prazas de Área”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 22 abril 2017, p. 38.
Comenta que a campaña da deputación de Pontevedra “Libros para sermos libres”
agasallará cinco mil volumes de edición propia e de xeito gratuíto nos concellos da
provincia da Coruña.
_____, “Escolares organizan ʻLuz e compromisoʼ en Touro”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 27 maio 2017, p. 30.
Nota na que se informa de que o CPI Fonte Díaz organizou unha exposición centrada na
vida e obra de Isaac Díaz Pardo.

_____, “Visita guiada pola vida de Isaac Díaz Pardo no CPI de Touro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 7 xuño 2017, p. 30.
Anúnciase unha exposición sobre a biografía de Isaac Díaz Pardo no CPI de Touro.
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_____, “Lleno absoluto en la presentación del grupo teatral”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 3 xullo 2017, p. 23.
Anuncia o éxito da peza teatral Quen enterra un enterrador? do grupo municipal de teatro
de Ordes.

Manteiga, M., “Os actores de Aspamite dan o salto ó auditorio de Galicia”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 19 novembro 2017, p. 37.
Informa de que o grupo de teatro Chévere promove un acto de improvisación
multidisciplinar, baseado nun linguaxe de signos universal compartido polas persoas
presentes.

_____, “Barcala xa ten un libro de seu escrito por preto dun cento de alumnos do
instituto”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Comarca de Santiago-A BarcalaXallas”, 2 decembro 2017, p. 28.
Dá conta da presentación da monografía Xente e Terra de Barcala. Letras da mocidade
(2016) sobre trinta e tres parroquias da Comarca de Barcala. Nomea os profesores que
coordinaron o alumnado de bacharelato e a Fina Casalderrey, autora do limiar. Finaliza
aludindo ao contido da monografía e citando autoridades asistentes á presentación.

Mariño, A., “El arte y la literatura de las Irmandades da Fala resurgen con un paseo por
Vigo”, Faro de Vigo, “Vigo”, 10 xuño 2017, p. 4.
Trata sobre o roteiro cultural guiado por Xurxo Martínez e que atenderá a lugares
vinculados con diferentes persoeiros das Irmandades da Fala, como Manuel Antonio,
Valentín Paz Andrade, Antón Beiras, Fermín Penzol, Fracisco Fernández del Riego,
Rodríguez Castelao, Vicente Risco, Losada Diéguez, Lois Peña, Villar Ponte e Ramón
Cabanillas. Entre as actividades atópase unha visita ás illas Ons seguindo a novela Os
fillos do mar, de Pedro Feijoo.

_____, “Fiesta de luz, poesía y música para iluminar la candidatura de Cíes”, Faro de
Vigo, “Vigo”, 17 xullo 2017, p. 4.
Fala sobre as festividades de Bouzas, que acompañou á candidatura das Illas Cíes para
ser Patrimonio da Humanidade. Tamén destaca a interpretación dos versos de Manuel
Forcadela, que foron musicados por Maximino Queizán, entre eles os poemas que se
“Pastoral”, “As noites van disipando os aneis de fráxil néboa” e “Barcos”.

Márquez, Alejandra, “A escena galega quere recuperar os espectáculos de gran formato”,
El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 25 xaneiro 2017, p. 33.
Informa que na programación de A Rede de Teatros e Auditorios ofrecerá trescentas vinte
unha actuacións, aumentando a produción e a contratación.
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_____, “Un libro rescata á esquecida artista Mercedes Mariño”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 2 agosto 2017, p. 35.
Sinala que Estrela e eclipse de Mercedes Mariño, de Xosé Enrique Acuña rescata a esta
actriz galega que participou en pezas teatrais durante a República e que foi a primeira
muller que en Galicia dirixiu un grupo de teatro con vocación profesional.
Martín, Gerardo, “No todas las poetas entre 1936 y 1950 fueron franquistas”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 8 outubro 2017, p. 8.
Comenta o compromiso republicano de moitas poetas españolas durante o período
franquista, amosando unha clara animadversión ante a ditadura de Franco. Destaca tamén
como exemplo de compromiso a escritora Xohana Torres, a cal formou parte das
xeracións de autores defensores da lingua e cultura galegas durante a época máis escura
de España.

Martínez, Alberto, “O futuro da Real Academia Galega, aberto a un consenso ou nova
loita”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 2 marzo 2017, p. 34.
Informa das mudanzas que tiveron lugar na institución dende a dimisión de Xosé Luís
Méndez Ferrín como presidente.-

_____, “María Victoria Moreno, a persoeira do Día das Letras do vindeiro ano”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 18 xuño 2017, p. 37.
Trata sobre a concesión do Día das Letras Galegas de 2017 á María Victoria Moreno e
remata facendo mención ás súas obras publicadas.

_____, “Impulso da RAG e Marineda City á figura de Pardo Bazán”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 8 setembro 2017, p. 43.
Fala do convenio que impulsará a figura de Emilia Pardo Bazán por medio da creación
de dous premios literarios, un en lingua galega e outro en castelá. Tamén apunta a
celebración dunha velada literaria na que se combinará a lectura de textos coa música e
receitas culinarias.

_____, “O bicentenario do galego no Bierzo de Fernández Morales”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 12 setembro 2017, p. 36.
Informa da traxectoria do autor da obra A gaita galega que será lembrado cun simposio
organizado pola Real Academia Galega na súa terra.
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Martínez, Enrique, “Paula Carballeira. ʻCo tempo daste conta de que todo está cheo de
fronteiras”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 28 xullo
2017, p. 40.
Faise un repaso intimista á vida de Paula Carballeira acompañado dunha foto da súa
infancia.
_____, “Pedro Feijoo. ʻDos años más de músico y no estoy aquí para contarlo”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 1 agosto 2017, p. 31.
Entrevista ao escritor Pedro Feijoo que repasa a súa carreira de músico e escritor e se
refire a Os fillos do mar.
_____, “Marcos Calveiro. ʻNos 90, en Ons sentíaste fóra do mundo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 3 agosto 2017, p. 36.
Recolle a opinión de Marcos Calveiro en referencia ás illas Ons.
_____, “Manuel Vieites. ʻMi verano de 2005 fue el más intenso al montar la Escuela”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 10 agosto 2017, p. 35.
Entrevístase a Manuel Vieites, director da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia.
_____, “Gustavo Pernas. ʻNaceron moitas cousas dos 20 días que pasei en Cuba”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 26 agosto 2017, p. 36.
Informa da estadía de Gustavo Pernas en Cuba, repásase a súa valoración da súa viaxe e
establécense algunhas conexións entre a súa viaxe a carreira teatral deste.

Martínez, María, “Un libro de retos, esforzo e ilusión”, La Opinión, “A Coruña”, 5 xullo
2017, p. 9.
Dáse conta da presentación de Abrindo os ollos/Abriendo los ojos, un volume misceláneo
froito do obradoiro literario coordinado por Lino Braxe que acolle escritos en galego e
castelán heteroxéneos, como epigramas, pequenos relatos, aforismos, haikus, epigramas
e pezas curtas de teatro.

Mato, M., “Unha escolla da literatura en galego viaxa á Feira do Libro de Bos Aires”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 7 maio 2017, p. 44.
Informa de que Luís G. Tosar, Antón Riveiro Coello, Andrea Maceira e Inma López Silva
participarán na Feira do Libro de Buenos Aires.
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Mato, Mar, “Poesía no bonsai do cancro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9 xuño 2017, p. 40.
Dá conta da presentación do poemario Limaduras de prata (Autoedición, 2017), de Luisa
Abad, no que fala do proceso de loita contra o cancro que viviu en primeira persoa dende
o positivismo e o desafogo, e destaca que xa vai pola súa segunda edición.
_____, “La controversia por ʻirosʼ hiere a la RAE”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 33/ La
Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, p. 25, 19 xullo 2017.
Recolle as palabras de Domingo Villar e Pedro Feijoo sobre a polémica de aceptar o
imperativo español “iros” no canto do normativo “idos”.

_____, “Chus Pato elixe o instituto no que estudou para o seu ingreso na Real Academia
Galega”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 31 xullo 2017, p. 21.
Indícase que o IES Otero Pedrayo de Ourense acollerá o 23 de setembro de 2017 o
discurso de ingreso na RAG da ourensá Chus Pato.

_____, “Recomendaciones de libros para vivir, viajar y soñar este verano”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 2 agosto 2017, p. 36.
Recomenda os libros Unha verdade amarga, de Celia Díaz; O xogo de Babel, de Elena
Gallego; A vida sinxela de Marcelo Firmamento, de Vanesa Santiago; Os fillos do fume,
de Pedro Feijoo; Os nenos da varíola, de Isabel Cendal; Pico sacro, ferido polo lóstrego
e a lenda; Non quero ir, de Miguel Anxo Alonso; Un máis, de Olalla González e Marc
Taeger; e Pitusa semifusa, de Olga Brañas.

_____, “El retorno del tesoro sumergido de Lugrís”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 agosto
2017, p. 45.
Anuncia a publicación de El tesoro de Punta Herminia y otros textos sumergidos
(Alvarellos, 2017), de Urbano Lugrís, volume que acolle once textos en galego e castelán
que se acompañan de ilustracións e letras capitulares. Indica que é a segunda entrega que
completa Balada de los mares del norte (2008); para logo, describir a estrutura e contido,
salientando o escrito máis antigo, “No mosteiro e na noite” de 1929, a achega ao teatro
de monicreques “Retablo de Navidad” (1943); e o inédito “Ay, como oubean á terra...” de
1965.

_____, “Autores gallegos loan a Stephen King por convertir el género literario del terror
en superventas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 21 setembro 2017, p. 34.
Informa do vínculo entre algúns autores galegos, como Manuel Loureiro e Elena Gallego
con Stephen King, a quen consideran o impulsor do xénero até chegar a converterse nun
superventas.
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_____, “La concesión del Nacional de Narrativa a Aramburu divide a los escritores
gallegos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 outubro 2017, p. 43.
Fálase de dúas posturas enfrontadas entre os escritores galegos (Suso de Toro, Ledicia
Costas, Susana Fortes, Manuel Forcadela e Manuel Gago) sobre a concesión do Premio
Nacional de Narrativa a Patria de Fernando Aramburu.

_____, “A directora Diana Toucedo explora o misterio do Courel en ‘Trinta lumes”, Faro
de Vigo, “Tv/ Espectáculos”, 25 outubro 2017, p. 51.
Informa da preestrea do filme ‘Trinta lumes’ no cal se amosa o Courel tendo como
referente a Uxío Novoneyra e os seus versos.

_____, “Homenaxe de Manuel Rivas e nove escritores a Xohana Torres”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 4 novembro 2017, p. 35.
Sinala que Xosé Luis Méndez Ferrín e Xosé Luis Axeitos impulsan un acto de homenaxe
á falecida escritora Xohana Torres. Explica que, para a ocasión, a artista Irene Silva, fixo
un retrato da autora que presidirá a mostra. Nomea a algúns dos participantes máis
destacados nesta lembranza: Manuel Rivas, Anxo Angueira, Xosé Luís Méndez Ferrín,
Xosé Luis Axeitos, Francisco Domínguez, Francisco Fernández Rei, Chus Pato, Darío X.
Cabana e Ana Romaní.

_____, “Sentida homenaxe a Xohana Torres, a gran poeta do mar”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 8 novembro 2017, p. 39.
Fálase dunha homenaxe á falecida poeta Xohana Torres na libraría Andel de Vigo, na que
participaron Méndez Ferrín, Francisco Domínguez e Anxo Angueira.

_____, “Las novedosas guías y cuadernos de viaje artísticos revolucionan Galicia y el
Camino”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 novembro, p. 16.
Dá conta da publicación de diferentes guías ilustradas do camiño de Santiago. Faise
referencia a Así é Santiago, Guía ilustrada da praza e Camiña-Camiño, das cales se
achegan algunhas das súas características principais.

_____, “Afouteza, a verba do ano en Galicia”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 28 decembro
2017, p. 31.
Fálase do recoñecemento por parte da RAG de “afouteza” como palabra do ano, tras gañar
nunha votación popular, e alúdese á súa etimoloxía máis á súa presenza no tratado
lexicográfico de Juan Sobreira, en revistas como O Tío Marcos da Portela e A Nosa Terra,
así como o seu emprego por parte do equipo de fútbol Celta de Vigo.
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_____, “Las editoriales gallega ofrecen las historias más asombrosas para Reyes”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 29 decembro 2017, p. 34.
Informa dalgunhas das novedades editoriais nas datadas de nadal entre as que destaca a
nova achega de Ledicia Costas á saga Escarlatina, que inclúe un xogo da oca, a guía do
camiño do Códice Calixtino e o último de Mamacabra.

Mato, Mar e C. G. Machuca, “Fallece Zulueta de Haz, alma encendida de la Penzol, el
Consello da Cultura Galega y Galaxia”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 26 xuño 2017, p. 35.
Con motivo do falecemento do notario Alfonso Zulueta de Haz, lembra o seu compromiso
social e cultural con Galicia cun intenso labor cultural materializado nas fundacións
Penzol, Juan XXIII, Sálvora, Isal Couto, Otero Pedrayo, ademais da editorial galaxia,
SEPT, o Consello da Cultura Galega e o Ateneo de Pontevedra, entre outros. Recolle as
declaracións de figuras fundamentais do mundo da cultura e da política que subliñan a
súa faceta galeguista e benefactora.

Méndez, Manuel, “Rianxo conmemora el 131 aniversario de Castelao”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 30 xaneiro 2017, p. 17.
Informa da homenaxe realizada en Rianxo co gallo do cento trinta e un aniversario do
nacemento de Alfonso Rodríguez Castelao. Destaca a participación de políticos de
esquerda no acto.

Méndez, O., “Vigo se empapa del genio de Rosalía”, Faro de Vigo, “Vigo”, 19 febreiro
2017, p. 10.
Informa da iniciativa levada a cabo en Vigo, onde se percorreron lugares do casco vello
da cidade que gardan relación con Rosalía de Castro. Ao mesmo tempo, destácase a
importancia da estadía da autora en Vigo ademais da charla sobre ela, realizada ao día
seguinte.

Menéndez, Nacho G., “Veinte años sin una mirada genuina”, El Progreso, “Sarria”, 23
xullo 2017, p. 14.
Versa sobre a figura de Fiz Vergara Vilariño e a súa obra, así como do premio literario
que leva o seu nome. Repasa os grandes fitos do escritor.

Montero, T., “Lembranza na misa de Rosalía á Biblia en galego de Zulueta”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 26 xullo 2017, p. 41.
Fálase da misa celebrada o 26 de xullo para honrar a Rosalía de Castro na que houbo unha
lembranza á Biblia en galego de Alfonso Zulueta.
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Montero, Tamara, “O manuscrito inédito de ʻDe catro a catroʼ publícase en edición
facsímile”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9 marzo 2017, p. 32.
Infórmase de que se vén de presentar a edición facsímile do caderno de contabilidade
orixinal no que Manuel Antonio escribiu os poemas de De catro a catro grazas ao selo
Alvarellos e ao Consorcio do concello de Santiago.
_____, “Uns 400 alumnos de música levarán ʻNo bico un cantarʼ ata Mondoñedo”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 14 marzo 2017, p. 37.
Apúntase que dentro da iniciativa “No bico un cantar” cinco autores mindonienses serán
interpretados por un coro que estreará dúas pezas de Nico Casal.

_____, “Un conto, un lugar, un tempo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 maio 2017, p. 39.
Indica que Marina Mayoral participou na iniciativa “Tic, tac, tac” da libraría compostelá
Numax.

_____, “Marina Mayoral xunta nunha edición de luxo reflexións sobre o amor, a vida e o
alén”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 1 decembro 2017, p. 38.
Reproduce parte da conversa coa autora mindoniense, con motivo da publicación do seu
poemario El amor, la vida y más allá, na que apunta que “primeiro escribo, reflexiono e
despois conto”. Informa que ao día seguinte será nomeada académica de honra, nun acto
no que lerá un discurso sobre as cartas de Rosalía de Castro que destruíu Manuel Murguía,
comenta que “as cartas é un xénero interesantísimo” e lamenta que se escriban poucas no
século XXI.

Monxardín, Afonso, “Nación étnica, nación cultural”, Atlántico Diario/ Diario de
Pontevedra/ El Progreso/ La Región, “Día de Galicia”, 25 xullo 2017, p. 40.
Repasa brevemente a historia de Galicia que se caracteriza por ser unha nación étnica,
identificada por figuras como Rosalía de Castro e de Alfonso D. Castelao, a xeración Nós,
e por obras literarias como Cantares Gallegos, o Catecismo do labrego e o tearo popular
de Prado Lameiro. Como nación cultural nomea a Álvaro Cunqueiro, Ramón Otero
Pedrayo, Castelao e Celso Emilio Ferreiro, apreciados polas elites do pais.

Mosteiro, Marga, “Homenaje de la ciudad al escritor Fermín Bouza Álvarez, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 13 febreiro 2017, p. L4.
Dá conta do acto de homenaxe organizado pola revista Luzes no Teatro Principal para
honrar ao escritor Fermín Bouza Álvarez. No acto interveu e dedicou unhas palabras ao
escritor Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela.
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_____, “Un acto poético para rememorar el Banquete de Conxo”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, 25 marzo 2017, p. L2.
Refírese a diferentes actos realizados no Centro social Aurelio Aguirre de Conxo para
rememorar o Banquete de Conxo entre os que están a apresentación do libro Os últimos
carballos do Banquete de Conxo, de H. Alvarellos.
_____, “Xosé Antón Pedreira. ʻMoita xente refúxiase na lectura porque non hai cartos
para viaxar”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”, 2 maio
2017, contracuberta.
Informa de que o libro Once portas, de H. Cajaraville, será aprensentado hoxe na Feira
do Libro de Santiago de Compostela.

_____, “Los niños del Quiroga Palacios conocen en Bosque de Conxo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Guía de ocio”, “Feira do libro”, 5 maio 2017,
p. L10.
Refírese a que H. Alvarellos explicou a escolares do colexio Quiroga Palacios as
circunstancias que rodearon o Banquete de Conxo de 1856.

_____, “El cantautor Juan Pinilla y la Banda interpretan a Lorca”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 2 decembro 2017, p. L10.
Sinala a interpretación de textos de García Lorca por parte da Banda Municipal de Música
de Santiago e o cantautor Juan Pinilla.

Neira, C., “La figura de Castelao, revisitada por José Manuel Castaño en el Aula Cemit”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 3 febreiro 2017, p. 21.
Sinálanse varios actos conmemorativos na honra do aniversario de Castelao, o 30 de
xaneiro, o día da ilustración, celebrado pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria. Apúntanse outras conmemoracións na honra dun dos autores
máis relevantes para a cultura galega, como a charla divulgativa na Aula Cemit da
Biblioteca Pública de Marín co título “Castelao: a composición e temática nas súas
obras”, por parte de José Manuel Castaño, comisario da exposición “Meu Pontevedra!
Castelao 1916-1936” no 2016 e experto nesta temática.

_____, “Flores, letras y memoria contra el horror franquista”, Diario de Pontevedra, “O
Morrazo”, “Bueu”, 18 abril 2017, p. 19.
Dáse conta da apresentación do libro Mortos por amor á terra, de Xosé Ramón Ermida,
co gallo da celebración dunhas xornadas na honra de Johán Carballeira en Bueu.
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Neira, Carolina, “Poesía cantada e en femenino para conmemorar a Rosalía de Castro”,
Diario de Pontevedra, “Marín”, “O Morrazo”, 23 febreiro 2017, p. 18.
Informa da interpretación de versos de Rosalía de Castro por parte do grupo Xardín
desordenado, que actuará no Palco da Música da Alameda na vila de Marín.

Nespereira, M., “La cartera vuelve a abrirse ante el libro”, ABC, “Galicia”, 2 maio 2017,
p. 65.
Indica que dentro da Feira do Libro de Compostela estarán á venda os libros Códice
esmeralda de Alberte Blanco, A ira dos mansos ou Os últimos carballos do Banquete de
Conxo.

Nicolás, Ramón, “O anxo negro”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En galego”,
“As novidades”, 6 xaneiro 2017, p. 6.
Presenta a novela O anxo negro, caracterizada nun ambiente popular galego.

_____, “Nordeste”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En galego”, “As novidades”,
6 xaneiro 2017, p. 6.
Fai eco da publicación da primeira obra de Daniel Asorey, Nordeste.

_____, “No seu despregar”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”, “En galego”, “As
novidades”, 6 xaneiro 2017, p. 6.
Dá a coñecer a antoloxía poética No seu despregar, obra de Dores Tembrás e Antía Otero.

_____, “Paco Souto, o valor último das palabras”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 1 abril
2017, p. 38.
Alude ao falecemento de Paco Souto do que se destaca a honestidade poética da súa obra
lírica.

_____, “Libros para o verán”, La Voz de Galicia, “En galego”, 7 xullo 2017, p. 8.
Selecciona unha serie de obras de Literatura Infantil e Xuvenil e para adultos para gozar
da lectura durante o verán: a novela coral e histórica Os fillos do lume, de Pedro Feijoo;
a novela de aventuras e piratas Costa do Solpor, de Xosé Mª Lema; a reescritura
transgresora Alí Babá, Morxiana e os corenta usureiros, de Marilar Aleixandre; o
triángulo amoroso d’O xogo de Babel, de Elena Gallego Abad; o thriller policial e
histórico Blues para Moraima, de Miguel Anxo Fernández; a novela de introspección
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psicolóxica e de terror O alén entre nós, de J. E. Bóveda; o relato memorial A morte do
peu pai, de Afonso Eiré; e o clásico Anagnórise, de María Victoria Moreno.

Nogueira, A., “Madrid rectifica y mantendrá el nombre de Álvaro Cunqueiro en una de
sus calles”, Faro de Vigo, “Galicia”, 18 marzo 2017, p. 23.
Dáse conta de que o concello de Madrid, despois de que anunciara que retiraría do rueiro
madrileño o nome de Álvaro Cunqueiro por franquista, manterá o nome do galego.

Nova, Alberto, “Pesar pola morte do escritor e xornalista Miguel Suárez Abel”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 19 abril 2017, p. 37.
Infórmase do falecemento de Miguel Suárez Abel, colaborador de El progreso e El correo
gallego así como docente no IES Luis Seoane.

_____, “Loito en Arzúa polo pasamento do escritor Miguel Suárez Abel”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 abril 2017, p. 37.
Faise referencia aos persoeiros que asistiron ao enterro do escritor Miguel Suárez Abel en
Arzúa.
_____, “Lamazares mostra o seu ʻtestamento pictóricoʼ no Gaiás”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 28 maio 2017, p. 41.
Fala da exposición “Flor de Novoneyra” de Antón Lamazares que se exporá no Centro
Gaiás da Cidade da Cultura.
_____, “Flor Novoneyraʼ: un diálogo pictórico con Lamazares, no Gaiás”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 31 maio 2017, p. 35.
Versa sobre a exposición pictórica de Lamazares, en diálogo coa obra de Uxío Novoneyra,
e sobre a exposición de cincuenta caligramas do poeta.

O. B., “O BNG conmemora o 180 aniversario de Rosalía cunha homenaxe
interxeracional”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 27 febreiro 2017, p. 17.
Dá conta da homenaxe en honor a Rosalía de Castro celebrada polo BNG de Vilagarcía
en Carril, sinálase que o acto foi emotivo, dinámico e didáctico, onde se lle deu
protagonismo ás nenas que recitaron versos da autora.

_____, “Dores Tembras saca a la luz a las mujeres para luchar con versos contra la
violencia machista”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 10 agosto 2017, p. 4.
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Fala sobre a intervención poética de Dores Tembrás en Vilagarcía coa que se trataba de
denunciar a violencia machista.

____, “Vilagarcía bota a vista aos tempos nos que publicar en galego era todo un risco”,
Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 28 novembro 2017, p. 7.
Infórmase da celebración dunhas xornadas que conmemoran a figura de Aquilino Iglesia
Alvariño e a súa obra Cómaros Verdes, nas cales participarán como poñentes Xosé
Manuel Dasilva, Henrique Monteagudo, Xesús Alonso Montero, Armando Requeixo e
Luciano Rodríguez.

_____, “‘Cómaros Verdes’, unha aventura editorial que abriu a porta da literatura en
galego”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 30 novembro 2017, p. 7.
Infórmase da celebración dunhas xornadas sobre Cómaros Verdes de Aquilino Iglesias
Alvariño, nas cales o profesor Xosé Manuel Dasilva e o ex presidente da RAG, Xesús
Alonso Montero, resaltaron a importancia da dita obra así como as dificultades ás que se
enfrontou na súa publicación.

O. M., “Fulgor poético para iluminar la ciudad”, Faro de Vigo, “Vigo”, 8 novembro 2017,
p. 8.
Informa da inauguración en Vigo dunha escultura realizada por Juan Salgueiro e dedicada
á escritora María Xosé Queizán.

Obelleiro, M., “Santo Amaro ou a historia viva”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 30 marzo
2017, pp. 2-3.
Fala sobre o cemiterio histórico da Coruña, Santo Amaro, e describe certas características
do camposanto asemade que destaca que entre as tumbas se atopa a de José Villaverde, o
carpinteiro que inspirou a novela de Manuel Rivas O lapis do carpinteiro. Engade unha
listaxe dos persoeiros que descansan no cemiterio.

_____, “Os proxectos fermosos de María Victoria Moreno”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, 22 xuño 2017, pp. 2-3.
Trata sobre o nomeamento da autora para a celebración do Día das Letras Galegas,
achegando as opinións de Fina Casalderrey e Marilar Aleixandre. Tamén se fai referencia
a outros autores de Literatura Infantil e Xuvenil, como Manuel María, Carlos Casares,
Bernardino Graña ou Xohana Torres, mencionando a Eli Ríos e a súa publicación
Mulleres bravas da nosa historia.

_____, “As voces da primeira década do Día da Patria Galega”, Sermos Galiza, “Especial
Día da Patria Galega”, “Tema de Primeira”, 20 xullo 2017, pp. 2-5.
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Reproduce os testemuños da primeira década de conmemoración do Día da Patria Galega,
ideada polas Irmandades da Fala en 1920 e recuperada en 1968 pola Unión do Povo
Galego (UPG), na voz de Bautista Álvarez, Xesús Sanxóas, Saleta Goi, Xosé Estévez,
Lois Diéguez, Francisco Rodríguez, Margarita Ledo, Maite Caramés, Vicente Vázquez e
Pilar Allegue.

_____, “Poesía e música bícanse en Allaríz”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 5 outubro
2017, pp. 2-3.
Dá conta da celebración da cuarta edición do Poemagosto en Allariz, mostra que acada a
internacionalidade a través da realización de variadas actividades culturais. Sinala que o
certame naceu en 2014 da man do poeta Carlos da Aira.

_____, “A vixencia do bardo”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 2 marzo 2017, pp. 2-3.
Informa do centenario da morte de Eduardo Pondal, engadindo comentarios de Manuel
Ferreiro sobre a obra e a vida do poeta de Queixume dos pinos, nos que se contrasta a súa
figura coa de Rosalía de Castro e Ramón Cabanillas. Asemade, achega información sobre
as actividades que terán lugar co gallo do centenario do seu pasamento.
Ocampo, E., “El Nobel de Literatura premia la ʻfuerza emocionalʼ del británico Kazuo
Ishiguro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 32 / La Opinión, “Sociedad, cultura & ocio”, p.
42, 6 outubro 2017.
Informa que Kazuo Ishiguro foi galardoado co Premio Nobel de Literatura. Incide en que
o autor de novelas como Lo que queda del día, Nunca me abandones ou El gigante
enterrado, defende as súas raíces xaponesas a pesares de desenvolverse dende moi novo
en Gran Bretaña. Recolle que figuras culturais e literarias como Antonio García Teijeiro,
Ledicia Costas, María Alonso e María N. Soutelo salientan a capacidade de emocionar, o
manexo da fantasía e o risco da narrativa do autor inglés.

Ocampo, E. e Mar Mato, “Morre en Vigo Xohana Torres, unha das voces máis destacadas
das letras galegas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13 setembro 2017, p. 33.
Dá conta do pasamento da autora Xohana Torres, fai un percorrido pola súa biografía e
achega repasa as publicacións da autora ao longo da súa vida.

Ocampo, E., M. Mato e A. Liste, “Morre Xohana Torres, unha das voces máis destacadas
das letras galegas”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 13 setembro 2017, p. 28.
Dá conta do pasamento da autora Xohana Torres, fai un percorrido pola súa biografía e
achega repasa as publicacións da autora ao longo da súa vida.
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Ocampo, Elena, “Ian Gibson. ʻLorca amaba Galicia y Rosalía fue importante en su
formación poética”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro”, 20 abril 2017, p. 36.
Infórmase da charla que Ian Gibson ofreceu no auditorio do Areal no que subliñou a súa
amizade con Carlos Casares, que Lorca amaba a Galiza e mais que Rosalía de Castro foi
importante na súa propia formación poética.

_____, “2018, deseos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 31 decembro 2017, pp. 32-33.
Sinálanse os desexos de aninovo de varias personaxes públicas galegas, como os
escritores Ledicia Costas, Pedro Feijóo, Xabier Quiroga e o poeta Antonio García
Teixeiro.

Outeiro, M., “Dezaseis funcións de teatro en Ames ata o mes de maio”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 21 xaneiro 2017, p. 29.
Informa da presentación da programación teatral do primeiro semestre de 2017, no que
se ofrecerán dezaseis funcións distribuídas en once espectáculos. Sinálase que a obra que
abrirá a programación será O tolleito de Inishmann
_____, “Concellos e Feiraco levarán ʻXente e Terra de Barcalaʼ á veciñanza e aos
visitantes”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 22 maio 2017, p. 21.
Explica que se están a revisar os textos da monografía Xente e Terra de Barcala. Letras
da mocidade (2016), resultante dun proxecto coordinado por docentes dos departamentos
de Lingua Galega e Historia e no que colabora alumnado de Historia de primeiro e
segundo de bacharelato do IES Xulián Magariños de Negreira. Detalla o labor dos
docentes e do alumnado e a autoría dos limiares. Remata referindo as fontes bibliográficas
e documentais manexadas polo alumnado para elaborar a monografía.

_____, “Encontro coa Arte brionés con 25 artista y concurso”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 17 xuño 2017, p. 36.
Fala sobre un encontro de 25 artistas, músicos, fotógrafos, escritores e pintores.

Otero Campo, Xosé, “Muralla, lúa chea imperial”, El Progreso, “Especial Muralla de
Lugo. Patrimonio de la Humanidad”, 30 novembro 2017, p. 44.
Artigo que bota man da linguaxe metafórica e da primeira persoa do plural para construír
unha gabanza a Lugo e a súa muralla como adianto e contextualización para a
presentación do libro de poesía Muralla, lúa chea imperial (concello de Lugo, 2017)
escrito polo propio Xosé Otero Canto.
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Otero, David, “Quen somos?”, Boletín da Asociación Cultural Vagalumes, n.º 1,
“Camiño (Ando)”, “A fondo”, 26 xaneiro 2017, pp. 2-3.
Fai un repaso pola creación e a historia da Asociación Cultural Vagalumes que incide na
tarefa de normalización lingüística e cultural da comarca de Tabeirós/Montes. Entre as
actividades culturais, destaca a proposta ao Concello da Estrada para crear o Certame de
Teatro Olimpio Arca, os actos para lembrar a Uxío Novoneyra, a Xosé Neira Vilas e a
Castelao; presentacións de libros, roteiros dos irmáns Valladares, de Manuel García
Barros e a lectura compartida de Alba de Gloria, de Castelao.

P. H., “Ferrol: reserva de bardos na Semana da Poesía Salvaxe”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 21 abril 2017, p. 41.
Coméntase a celebración da Semana da Poesía Salvaxe de Ferrol, onde se ofrecerán
recitais de poesía.

P. O. C., “Coti e La Oreja de Van Gogh actúan en Betanzos”, La Opinión, “Especial
Festas de Betanzos”, 12 agosto 2017, p. 22.
Indica que se celebrará un concerto o vindeiro domingo 20, na honra de Xosé Neira Vilas.

P. P., “O director da Asociación Aneis quere expandir o teatro por toda a comarca”, La
Región, “A Limia”, 16 agosto 2017, p. 16.
Informa de que o director da Asociación Cultural de Teatro Aneis de Xinzo, Manuel
Fontemoura, presentará un proxecto nos diferentes concellos da Limia e Monterrei co que
tratará de expandir a cultura a través da animación da lectura ás persoas maiores e da
creación de novas agrupacións teatrais.

_____, “Programación especial en Xinzo contra la violencia machista”, La Región,
“Provincia”, 19 novembro 2017, p. 26.
Recolle a interpretación da obra Angustia fabricada no marco dos actos do Día
Internacional da Muller.

Palomanes, Paula, “Teatro Aneis busca alumnos polos colexios de Xinzo”, La Región,
“A Limia”, 18 xuño 2017, p. 28.
Anuncia a busca de alumnado por parte da agrupación Teatro Aneis nos diferentes
colexios de Xinzo. Indica que como despedida interpretaron a obra Catarse na Casa da
Cultura de Xinzo.

_____, “Un veciño de Baronzás gaña o concurso de portadas de Casares”, La Región, “A
Limia”, 24 xullo, p. 12.
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Fala sobre o premio concedido a Pepe Xoga por gañar o concurso de portadas de Casares,
coa ilustración de Vento Ferido.

Pampín, M., “Los socios del Centro Gallego de Buenos Aires aceptan vender pero piden
quedarse con los bienes culturales”, Faro de Vigo, “Galicia”, 20 decembro 2017, p. 19.
Informa das negociacións de venta do local do Centro Galego de Bos Aires coa condición
de manter os bens culturais, entre os que se atopan pinturas de Castelao, Maside e Laxeiro
e unha biblioteca de máis de 20.000 libros.

_____, “Los socios del Centro Gallego de Buenos Aires aceptan su venta si retienen las
obras culturales”, La Opinión, “Galicia”, 20 decembro 2017, p. 23.
Informa da condición de reter os bens culturais, entre os que se atopan unha extensa
biblioteca e obras pictóricas de Castelao, Laxeiro e Maside, que os membros do Centro
Galego de Bos Aires poñen para a venta do local histórico.

_____, “La caída del Estado gallego en Argentina”, Faro de Vigo/ La Opinión “Galicia”,
24 decembro 2017, p. 22.
Informa da posta en venta do Centro Galego de Bos Aires e sinala a súa importancia en
relación cos emigrantes e a cultura galega.

_____, “Un legado sin valorar”, Faro de Vigo, “Galicia”, 24 decembro 2017, p. 23.
Fálase da biblioteca do Centro Galego de Buenos Aires, local posto en venda, e sinálase
a importancia de promoción literaria e cultural deste centro.

Parada, Antón, “Uruguay declara monumento nacional tres edificios del sobrino de
Rafael Dieste”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 31 xullo 2017, p. 31.
Trata sobre a declaración de tres edificios proxectados por Eladio Dieste, sobriño de
Rafael Dieste, como monumento nacional.

Pardo, Alicia, “Literatura, homenaxes e cultura galega”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 6 setembro 2017, p. 10.
Indica que a Asociación Alexandre Bóveda inicia o seu programa de outono que contará,
entre outras actividades, coas presentacións de Contos da Coruña, de Xurxo Souto; Os
nomes do terror, de Sermos Galiza; e Cando John Lennon coñeceu a Valle-Inclán, de
Beatriz Maceda
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_____, “Poesía por el 107 aniversario de Seoane”, La Opinión, “A Coruña”, 1 xuño 2017,
p. 8.
Informa da actuación do actor Santiago Fernández para a celebración do 107 aniversario
de Luís Seoane, acto que se celebrará na fundación homónima, e onde se interpretarán
poemas extraídos das obras Fardel de eisiliado, Na brétema, Santiago e A maior
abondamento.

_____, “Un respiro na enfermidade”, La Opinión, “A Coruña”, 1 xuño 2017, p. 10.
Dá conta da presentación do poemario Limaduras de prata (Autoedición, 2017) que
María Luisa Abad escribe a partir das súas vivencias durante o tratamento do seu linfoma
e cuxos beneficios van para a Asociación Española contra o Cancro. Informa que haberá
novas presentacións por outros lugares de Galicia.

_____, “Arte diverso para mostrar todas las realidades”, La Opinión, “Ciudad y Cultura”,
“Agenda fin de semana”, 9 xuño 2017, p. 12.
Fala do VI Encontro de Artes pola Integración, mencionando o espectáculo Torre de
Babel do grupo de teatro A.C. Diversos representado no teatro Rosalía .

_____, “El grupo de teatro Sal-Monela celebra con una fiesta su cuarto siglo de vida”, La
Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 6 setembro 2017, p. 10.
Dá conta da reunión de todos os participantes do grupo de teatro Sal-Monela ao longo da
súa historia co gallo do seu vixésimo quinto aniversario.

_____, “Literatura, homenaxes e cultura galega”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 6 setembro 2017, p. 10.
Informa que a Asociación Alexandre Bóveda inicia o seu programa de outono, que contará
con presentacións sobre migración e ciencia ademais de analizar algunhas obras, como
Cántigas da terra, Contos da Coruña ou Os nomes do terror.

_____, “Un camino de libros para redescubrir la ciudad”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 30 setembro 2017, p. 12.
Dá conta da celebración dos Paseos pola Coruña Literaria, iniciativa organizada polo
Servizo de Normalización Lingüística e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega. Precisa que o percorrido comezará da man de Xosé Luís Axeitos lembrando os
espazos relacionados coas Irmandades da Fala, que María Solar será a próxima guía,
seguida despois por María Jesús Fernández e o seu recordo do escritor Agustín Fernández
Paz. Destaca que o último percorrido irá da man de Xabier P. Docampo centrándose nas
antigas salas de cine da cidade.
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Pastoriza, Francisco R. “Imágenes de la Galicia marinera”, Faro de Vigo, “El sábado”,
p. 4/ La Opinión, “Saberes”, p. 11, “Fotografía”, 2 decembro 2017.
Tras incidir en que Xurxo Lobato leva moitos anos “registrando en su obra una idea total
de Galicia a través de imágenes que recogen desde puntos de vista muy diversos la
realidad y la mitología de un país en transformación”, destaca que nesta monografía
titulada Vento nas velas: embarcacións tradicionais e cultura marítima de Galicia (2017)
se centra na Galicia mariñeira, obxecto de atención xa en Xentes do mar (2006) e Mares
de Fisterra (2007). Refire que ademais de inserir fotografías de embarcacións
tradicionais, inclúe “fragmentos de poemas o de textos literarios” de Manuel Antonio,
Ramón Cabanillas, Rosalía de Castro, Gonzalo Torrente Ballester e Camilo José Cela, en
galego, castelán e inglés.

Patiño, Antón, “Vitaminas de Lemosía”, El Progreso, “Fiestas Patronales Monforte”, 11
agosto 2017, pp. 54-55.
Trata sobre a actividade histórica do espazo monfortiano, referíndose a Manuel María,
Lois Diéguez, Uxío Novoneyra e Lois Pereiro.

Pazo, L. “El bar más antiguo de la ciudad se despide tras un siglo de tertulias y misivas”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 30 abril 2017, p. 15.
Dá conta do peche do ferrolán bar Tupinamba onde agromaron grupos culturais como os
organizadores da Semana de Poesía Salvaxe ou os Amigos do Teatro Jofre.

Penelas, S., “Los anaqueles más solidarios del campus”, Faro de Vigo, “Vigo”, 6 abril
2017, p. 11.
Comenta que Francisco Castro, Diego Ameixeiras ou Xulio López cederon libros
asinados a biblioteca Universitaria de Vigo para recadar diñeiro para os refuxiados no
Mediterráneo.

Peña, Abel, “O Concello oferta espazos amables co galego na súa oferta de outono”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 28 setembro 2017, p. 37.
Comenta a escaseza de falantes galegos na Coruña, para o cal se poñerá en marcha un
programa gratuíto que creará espazos amábeis para falar en galego. Matiza que se ofrece
a posibilidade de percorrer a cidade co obxectivo de coñecer a obra de autores como
Agustín Fernández Paz ou Xabier P. Docampo.

Pérez, C., “Esa bola de neve que toca as emocións”, El Progreso, “deVerano”, “Cita coa
tradición”, 7 agosto 2017, p. 35.
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Fala sobre o pregón do XXXVIII Festival de Pardiñas, protagonizado por Fina
Casalderrey.

Pérez, Cristina, “Xermolos inicia un crowdfunding para recuperar a casa de Díaz Castro”,
El Progreso, “A Chaira”, 16 abril 2017, p. 21.
Comenta que a asociación Xermolos quere reunir 24600€ co fin de recuperar a casa natal
do poeta Xosé M.ª Díaz Castro nos Vilares.

_____, “A ilusión do avó, os callos da avoa”, El Progreso, “A Chaira”, 10 decembro 2017,
p. 18.
Informa de que os donos do restaurante Suso de Castro de Rei bautizaron o seu novo
comedor como “O soño de Manuel María”, debido a ser este o autor favorito dun deles.

Pérez, Marta, “Valle-Inclán vuelve a pasear por Santiago”, La Voz de Galicia, 11 xaneiro
2017, contracuberta.
Informa da estra da ruta literaria, que inclúe textos en galego, sobre Valle-Inclán o ano no
que a súa obra queda liberada de dereitos de autor.

Picallo, Martiño, “Xohán Xesús e Camilo Díaz”, Diario de Pontevedra, “Diario de
Caldas”, n.º 563, “Vivir en Caldas”, 23 agosto 2017, p. 3.
Dá conta da caricatura de Xohán Xesús González realizada por Camilio Díaz Baliño no
ano 1924. Destácase o contexto histórico, a relación de ambos os dous personaxes
ademais das súas producións artísticas, subliñando especialmente as que tiveron algún
tipo de intercambio.

Pillado, Neli, “Pinzón devuelve a Baiona al centro del mundo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, “XXII Festa da Arribada”, 6 marzo 2017, p. 15.
Dá conta dos espectáculos celebrados co gallo da festa da Arribada, destaca a
participación do grupo local Non si? nas representacións levadas a cabo.

Pinacho, Antonio, “Aulas con méritos de premio Nobel”, Faro de Vigo, “Redondela”,
“Área metropolitana”, 12 maio 2017, p. 21.
Comenta que Marilar Aleixandre inaugurou no IES Pedro Floriani unha aula co seu nome
e que charlou co alumnado sobre a súa obra Expedición ao Pacífico.

_____, “El castillo de Soutomaior pone en marcha un nuevo programa de visitas
teatralizadas”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área metropolitana”, 23 maio 2017, p. 12.
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Anuncia que a empresa Troula Animación programará as 34 funcións das visitas
teatralizadas aos xardíns do castelo de Soutomaior.

Pinal, Sabela, “A Pepa Loba asaltou a vila”, La Región, “Provincia”, 17 setembro 2017,
p. 25.
Comenta a celebración da festividade que dá orixe ao Carballiño. Informa que a
tradicional feira estivo a cargo do grupo de teatro Tiruleque e de varios voluntarios que
axudaron á realización da mesma.

_____, “El día 28 el auditorio toma el nombre de Manuel María”, La Región,
“Carballiño”, 12 outubro 2017, p. 33.
Destaca que Manuel María será o nome que levará o auditorio municipal do Carballiño.

Pinheiro, X. M., “Apostar no país en tempos de crise”, Sermos Galiza, “Economía”, 19
xaneiro 2017, pp. 18-19.
Entre outras iniciativas empresariais para apostar por Galicia, recóllese a creación en
Rianxo de Axóuxere, unha editorial que aposta por obras e autores que se saen do habitual
panorama galego, ademais de crear a residencia de escritores.

Piñeiro, C. A., “A fundación Curros busca sinerxias entre escritores”, La Región,
“Celanova”, 25 xuño 2017, p. 24.
Nova que fai referencia a que a fundación Curros Enríquez está a traballar para que as
fundacións de escritores de Galiza se unan en proxectos comúns.

Piñeiro, Carolina A., “Curros Enquíquez congrega a estudiantes de toda Galicia”, La
Región, “Celanova”, 4 maio 2017, p. 28.
Infórmase de que dentro das actividades do VIII Seminario sobre a memoria os asistentes
visitaron a cela na que estivo preso Celso Emilio Ferreiro.
_____, “Celanova conta a historia ʻque non sae nos libros”, La Región, “Celanova”, 14
maio 2017, p. 28.
Informa da celebración da VIII edición do Seminario sobre a memoria en Celanova, os
asistentes coñeceron lugares destacados da Guerra Civil como a cela na que estivo preso
o poeta Celso Emilio Ferreiro.

_____, “A historia da emigración galega, na Casa dos Poetas”, La Región, “Celanova”,
13 xuño 2017, p. 18.
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Trata sobre a exposición Nos tamén fomos emigrantes que ten lugar na Casa dos Poetas
de Celanova e onde se prestará atención ás biografías de Curros Enríquez e Celso Emilio
Ferreiro.

_____, “A Casa dos Poetas recibíu este curso a 2.500 escolares”, La Región, “Celanova”,
16 xuño 2017, p. 25.
Achega datos sobre a afluencia que tivo a Casa dos Poetas no ano a través do programa
“Ven a coñecer a Celanova de Curros e Celso Emilio”.

Piñeiro, Miguel, “Yolanda Castaño homenajeó a los autores monfortinos en su pregón”,
El Progreso, “Comarcas”, 24 agosto 2017, p. 11.
Informa do comezo da vixésima edición da Feira do Libro de Monforte, que comezou co
pregón da poeta Yolanda Castaño, quen puxo en valor aos autores locais.

Porto, Gabino, “Fuco Pérez reside al fin en Gargamala”, Faro de Vigo, “CondadoLouriña”, “Área metropolitana”, 25 xullo 2017, p. 20.
Comenta a inauguración dun monumento na honra de Fuco Pérez, personaxe imaxinario
creado por Celso Emilio Ferreiro, en Gargamala, Mondariz.

Porto, Héctor J., “Autores y editores sostienen que solo la lectura genera sociedades
maduras”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 xaneiro 2017, p. 32.
Dá conta dos datos do CIS en canto aos hábitos lectores, recoñecendo que case un corenta
por cento dos españois non abriu un libro en todo o ano 2015. Destácanse as palabras dos
autores Érica Esmoris e Domingo Villar mais os editores Enrique Murillo e Enrique
Alvarellos

_____, “Rosalía é quen é porque nada galego lle foi alleo e nada humano lle foi alleo”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 23 febreiro 2017, p. 34.
Dá conta do coloquio celebrado na casa natal de Rosalía de Castro e no que participaron
Anxo Angueira, Pilar García Negro e Dores Tembras. Reflexionaron sobre a vida de
Rosalía e a súa obra, así como da necesidade de facer nosa a parte da obra escrita en
castelán por parte da autora.

_____, “Na morte do pai, unha celebración do seu recordo e da aldea”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 23 xullo 2017, p. 42.
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Fala sobre a novela A morte de meu pai (2017) con algunhas palabras textuais do propio
autor. Resume o contido da obra: as conversas co seu pai no hospital onde se achegan
lembranzas e experiencias vitais que conformaron a historia.

_____, “Morre Xohana Torres, voz imprescindible da poesía en galego contemporánea”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 setembro 2017, p. 32.
Informa do pasamento de Xohana Torres á idade de oitenta e cinco anos, repásase o seu
percorrido vital á vez que se sinalan algunhas das súas obras, como a última publicada,
Elexía a Lola.
_____, “Xohana Torres, ʻcalar todo o tempo que fose necesario calar”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 14 setembro 2017, p. 33.
Informa do impacto e do pesar que provocou a defunción de Xohana Torres na cultura
galega. Destaca a presenza de Víctor Freixanes, Fina Casalderrey, Afonso Eiré, Xosé Luís
Franco Grande, Aleixandre, Paco Castro, Alonso Montero e Xesús Ferro Ruibal.

Porto, H. J., “El año Valle se prolonga en el 2017”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17
xaneiro 2017, p. 37.
Informa que, despois do cento cincuenta aniversario do nacemento do escritor galego e
do oitenta da súa morte, a liberación dos dereitos de autor dispara edicións e
representacións das súas obras.

Porto, L., “En galego ata despois da morte”, Diario de Pontevedra/El Progreso,
“Galicia”/ “Sarria”, 17 decembro 2017, p. 33.
Fálase da utilización do galego nas lápidas do cemiterio de San Facundo de Ribas de
Miño facendo unha referencia ao poema “Galicia” de Ramón Cabanillas.

Porto, María, “Vagalumes e o teatro”, Boletín da Asociación Cultural Vagalumes, n.º 1,
“Camiño (Ando)”, “A fondo”, 26 xaneiro 2017, p. 6.
Salienta a aposta polo teatro que fixo a Asociación Cultural Vagalumes como instrumento
para dignificar a lingua galega. Fai un repaso polos proxectos realizados neste eido, como
a creación do grupo de teatro amador Disfunción Continua Teatro, do que ofrece a súa
historia, ademais de explicar a montaxe Daquelas que cantan, realizada en 2015 para
celebrar o Día de Rosalía. Apunta que Os Quinquilláns Teatro encargouse de escribir o
texto no que enlazaron poemas da autora; e que tamén foi representada na Asociación
Cultural O Galo de Santiago e na EOI de Santiago. Por último, destaca a creación do
Certame de teatro Escolar Olimpio Arca.
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Precedo, Ángela, “Dornas en homenaxe a Rosalía”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 25 xuño 2017, p. L7.
Informa de que a Fundación Rosalía de Castro organizou por quinto ano consecutivo un
roteiro náutico remontando o río Ulla até Padrón.

Prieto, Cristina, “A arte como motor de cambio, como ferramenta de sensibilización”,
Diario de Pontevedra, “Deputación de Pontevedra”, 18 novembro 2017, p. 19.
Anuncia a terceira edición do programa “Mulleres en acción: Violencia Zero” que está
constituído por unha serie de actividades levadas a cabo nas rúas da provincia de
Pontevedra por mulleres de diferentes eidos artísticos, como por exemplo as poetas Antía
Otero, Carmen Quinteiro, Tamara Andrés e Olalla Cociña.

_____, “Máis de 130 actividades e 120 expositores no Pazo da Cultura”, Diario de
Pontevedra, “Especial Culturgal”, 1 decembro 2017, p. 2.
Informa da celebración do Culturgal e da súa programación, na cal se salientan as
conversas con autores e a presentación dos “libro-disco”.

Punzón, Carlos, “Mario Rodríguez. ‘Castelao tiña un soño: volver’”, La Voz de Galicia,
“Yo estuve allí”, 8 novembro 2017, contracuberta.
En conversa con Mario Rodríguez fálase dos últimos anos de vida de Castelao e das
conversas que ambos mantiñan sobre Galicia.

Queixas, Mercedes, “Unha literatura viva en continua transformación”, Sermos Galiza,
“Especial V Aniversario. Cultura”, “Análise”, 15 xuño 2017, pp. 50-51.
Revisa a situación do sistema literaria galego actual, con grandes creadores, mais carente
do investimento, da visibilización, da difusión e internacionalización necesaria por parte
da Xunta de Galicia. Salienta que o actual fomento da ignorancia na lingua galega leva
consigo a ignorancia na cultura propia e que a industria editorial está a ser desmantelada
pola Xunta

R.G., “A Coruña cierra el Año Pondal con un homenaje al autor de himno gallego”, El
Ideal Gallego/ Diario de Arousa /Diario de Ferrol, “Sociedad”, 17 decembro 2017, p. 60.
Infórmase da realización dun recital e ofrenda floral nos xardíns Méndez Núñez da
Coruña en conmemoración dos 100 anos do himno galego de Eduardo Pondal así como
dun acto co mesmo fin realizado pola RAG.

R. L., “A RAG abre o catálogo do arquivo na rede con 3.750 documentos dixitais”, Diario
de Ferrol, “Sociedad”, 20 xaneiro 2017, p. 36.
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Dá conta da publicación na rede dun arquivo con tres mil setecentos cincuenta
documentos dixitais por parte da Real Academia galega. Os documentos gardan vínculos
coa historia do país dende o século XIX. Destácase que a idea é ampliar cada día os
fondos, que estarán dispoñíbeis de maneira gratuíta.

_____, “O verán sen homes”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
69, 19 febreiro 2017, p. 4.
Dá conta da publicación de O verán sen homes, de Siri Hustvedt, na editorial galega
Hugin&Munin.

_____, “José Alberte Corral Iglesias dona los 6.000 volúmenes de su biblioteca personal”,
El Ideal Gallego, “Sociedad”, 17 marzo 2017, p. 37.
Dáse noticia de que o escritor José Alberte Corral Iglesias, actual presidente de O Facho,
doa toda a súa biblioteca persoal á RAG que cualifica como “unha das bibliotecas
marxistas máis importantes”.

_____, “A fundación Rosalía recibe tres óleos de Ovidio Murguía”, El Progreso, “Vivir”,
“Cultura”, 4 xullo 2017, p. 34.
Alude a que a deputación da Coruña cedeu á Casa de Rosalía de Castro tres cadros e un
crecho do cabelo de Rosalía de Castro.

_____, “Ethan Frome”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 81, 14
maio 2017, p. 4.
Anuncia a publicación de Ethan Frome, de Edith Warton, na editorial Irmás Cartoné.

_____, “La cultura despide a Xohana Torres, una voz poética irrepetible”, ABC, “Galicia”,
14 setembro 2017, p. 62.
Informa do pasamento da autora Xohana Torres, destácase a súa traxectoria vital e
bibliográfica, nomeando algunhas das súas obras e poñendo de manifesto a vocación de
autora, que amosou xa dende nova.

_____, “Una velada literaria en A Coruña homenajea a Pardo Bazán a los 166 años de su
nacimiento”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, p. 59/ El Progreso, “Vivir”, “Cultura”,
“Literatura”, p. 71, 30 setembro 2017.
Fai eco da participación de numerosos membros da vida cultural galega nunha homenaxe
polo nacemento de Emilia Pardo Bazán.
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_____, “O ciclo Poetras Di(N)Versos volve o luns a A Coruña cun autor galego e outro
chinés”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 outubro 2017, p. 50.
Informa da novena edición do ciclo Poetas Di(N)Versos, centrando a atención nos poetas
que o inauguran, Mário J. Herrero e Hu Xudong, quen comparten traballar en lingua
portuguesa. Resume brevemente a traxectoria profesional de ambos os dous poetas.

_____, “Marina Mayoral defende no seu ingreso na RAG que ‘toda Rosalía está nos seus
versos publicados”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 3 decembro 2017, p. 12.
Fálase do ingreso de Marina Mayoral na RAG, en cuxo acto a escritora falou de Rosalía
de Castro, da resposta ao seu discurso por parte de Xosé Luís Franco Grande e da benvida
dada á mesma por parte de Víctor Freixanes.

R. S., “Marilar Aleixandre ingresa en la RAG con un discurso dedicado al paisaje”, ABC,
“Galicia”, 15 xaneiro 2017, p. 79 .
Dá conta do ingreso na Real Academia Galega por parte de Marilar Aleixandre e repasa
os principais temas do seu discurso: paisaxe e feminismo.

R. Silvia, “Rosalía de Castro navega a toda vela y Cela encalla”, El País, “Cultura”, 30
xullo 2017, p. 32.
Contrapón a vitalidade e crecemento da Casa de Rosalía de Castro co esmorecemento da
Fundación Camlio José Cela, ambas en Padrón.

R. T., “Codeseda Viva, Carme Pérez e o escritor Mario Franco, premios San Martiño”,
Diario de Pontevedra, “Caldas”, “Deza”, “Tabeirós”, 26 outubro 2017, p. 25.
Nomea as personalidades galardoadas co Premio San Martiño de Normalización
Lingüística este ano: Carme Pérez, Mario Franco Rodríguez e a Asociación Codeseda
Viva.

S. A., “Bará tilda de ‘insultante’ la abstención de Marea en el homenaje a Sabino Torres
Ferrer”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 23 maio 2017, p. 6.
Fala da concesión do título de Fillo Predilecto de Pontevedra a Sabino Torres Ferrer a
pesar da abstención da Marea.

_____, “El Café Moderno acoge el sábado el homenaje al Hijo Predilecto Sabino Torres”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 29 xuño 2017, p. 5.
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Anúnciase a celebración da homenaxe a Sabino Torres polo seu pasamento que terá lugar
no Café Moderno.

Ramil, Ana e Mar Mato, “A extremeña María Victoria Moreno protagonizará as Letras
Galegas do 2018”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 xuño 2017, p. 44.
Trata sobre a concesión do Día das Letras Galegas de 2017 á María Victoria Moreno
destacando certas opinións sobre a autora, como a de Fina Casalderrey, Xesús Alonso
Montero, Víctor Freixanes e Xosé Luis Franco. Tamén se comenta o ingreso de Marina
Mayoral, elixida académica de honra no seo da institución.

Ramil, Ana, “Un autor vinculado ó mundo editorial”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 33/
Informa da traxectoria profesional de Víctor Freixanes até chegar a presidente da RAG,
ademais das súas publicacións como autor e o seu vínculo co mundo do libro como
director de grandes editoriais.
Ramos, J. M., “Valentín Alvite presenta o seu libro ʻRelatos para sorrir”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 4 xuño 2017, p. 35.
Informa do acto de presentación de Relatos para sorrir (2017), de Valentín Alvite.
_____, “Valentín Alvite presenta en Vimianzo ʻRelatos para sorrirʼ e reflexionar”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 xuño 2017, p. 35.
Indica que Relatos para sorrir (2017), de Valentín Alvite é un conxunto de narracións
prologado por Henrique Monteagudo e que a súa intención é trasmitir valores positivos a
través do texto.

_____, “Visitas teatralizadas, música, cine e xogos nas Torres do Alto”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 30 xuño 2017, p. 33.
Informa que se realizarán visitas teatralizadas ao pazo das Torres do Allo, que foi a casa
dos Riobóo, por parte do grupo de teatro Os Quiquilláns. Engade o programa de visitas e
os actos que terán lugar en cada unha delas.

_____, “Contos, pintura, magosto, teatro e maxia animarán o Outono Cultural de Muxía”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 27 setembro 2017, p. 31.
Informa sobre o contido do Outono Cultural de Muxía, no que tiveron lugar varias
representacións teatrais ademais dunha sesión de maxia mais de pintura. As obras
representadas foron Os contos de Joselín, de Quico Cadaval e Celso F. Samartín,
Xeoparque Costa da Morte. Xeoloxía e arte: punta da barca, por parte do concello
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muxián, As fillas bravas por parte da compañía Teatro Chévere, Os vellos non deben
namorarse, interpretada por Fantoches Baj, e Maxia pola igualdade, de Fani Triana.

Ramos, José M., “Malpica llora por la muerte del percebeiro y poeta Paco Souto”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 31 marzo 2017, p. 34.
Dáse conta da morte do poeta Paco Souto, do que se subliña o seu compromiso político e
cultural con Galiza, e onde se destaca a súa obra e Caín.

_____, “Outubro cultural arredor de Fernando Blanco e Pondal”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 22 setembro 2017, p. 36.
Indica que en Cee a Fundación Fernando Blanco celebra o Mes da Fundación con
conferencias, música, teatro e contos cun programa para escolares e para o público en
xeral, no que salientan os espectáculos de narración oral “Romaría”, de teatro O gaiteiro
bucólico e a sesión de contos e refráns “Bou Catrineta”; ademais da función teatral Na
butaca. Fantasía nº 3 en dor maior da compañía Butacazero. Tamén apunta que en
Ponteceso na aldea do Couto se celebrará o Simposio Pondaliano coa literatura como
eixo, do que se describe o seu programa e se nomean as conferencias que terán lugar.

_____, “Outubro cultural arredor de Fernando Blanco e Pondal”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 23 setembro 2017, p. 36.
Informa de que se celebrará en Cee o Mes da Fundación, con conferencias, música, teatro
e contos. Engade que haberá un dobre programa para escolares e para público en xeral,
ademais, de que a aldea do Couto acollerá o Simposio Pondaliano que terá a literatura
como eixo.
_____, “Atesourando a palabraʼ na memoria de Paco Souto”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 7 outubro 2017, p. 33.
Comenta o falecemento do poeta Paco Souto, de quen a deputación da Coruña e a área de
Cultura están a preparar unha homenaxe, baixo o lema “Atesourando a palabra”, no que
se reunirán poetas e artistas que formaban parte do universo creativo do escritor. Precisa
que Rosalía Fernández Rial será a encargada de coordinar a mostra, xunto con
personalidades distintivas como Miguel Mato Fondo, Marta Dacosta, Xosé Iglesias, Lino
Braxe, María Xosé Fernández e Paco de Tano.

Ramos, José Manuel, “Historia, música, literatura y teatro en Costa da Morte”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 setembro 2017, p. 40.
Entre outras actividades, informa da inauguración en Fisterra do I Encontro Literario
Internacional Atlántico e Mediterráneo no que Terán lugar mesas redondas, recitais
poéticos, presentación literarias, visitas guiadas, unha cea literaria e a entrega dos
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galardóns do I Premio Internacional Literario Finisterrae 2017 e do I Premio de Literatura
Galega 2017.

Reboiro, X. A., “Os exiliados da Guerra Civil terán o seu recoñecemento”, La Región,
“Verano”, “Xornadas de cine e vídeo en Galicia”, 31 xullo 2017, p. 27.
Fala da exposición fotográfica “Retratos documentados” que ten como persoeiros
fotografados a Xosé Neira Vilas, Isaac Díaz Pardo, Teresa Castelao ou Elixio Rodríguez.

_____, “As Xociviga mostran vintecinco retratos de vellos galeguistas”, La Región,
“Verano”, 1 agosto 2017, p. 27.
Fala da exposición de retratos de persoeiros relacionados co galeguismo entre os que se
atopan Isaac Díaz Pardo, Teresa Castelao, Xosé Neira Vilas, Eugenio Granell, Avelino
Pusa Antelo, Borobó e Isaac Díaz Pardo.

Regueira, Mario, “O devir tecnolóxico”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
18 maio 2017, p. 6.
Alude ao xénero da ciencia ficción e á aposta de Urco Editora por este xénero. Despois
comenta algúns aspectos da novela de Aletheia moritat (2017), de Santiago Bergantinhos.

_____, “Novas de teatro”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”, 6 xullo 2017,
p. 6.
Salienta o labor de publicación de teatro que realiza a Revista galega de Teatro; para logo
comentar as dúas últimas achegas Winnie son eu (Erregueté, 2016), de María Arnesto; e
Os cans non comprenden a Kandinsky (Erregueté, 2017), de Avelina Pérez, que se
caracterizan polo absurdo e as múltiples referencias musicais e literarias e das que se
resume brevemente os seus argumentos.

Regueira, Susana, “O talento galego saca músculo no Culturgal co récord de expositores
e actividades”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 2 decembro 2017, p. 43.
Sinala o gran éxito de audiencia do Culturgal e salienta a importancia deste evento para a
cultura galega.

Rendueles, María, “As novas reformas da Casa da Matanza costarán 120.000€”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 3 xullo 2017, p. 29.
Comenta que a Consellaría de Cultura e mais a Fundación Rosalía de Castro
acondicionarán conxuntamente os edificios anexos á dita fundación.
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Rey, Lidia, “Emilio Rúa: ʻA poesía está moi viva, é necesaria nos tempos que corren”,
La Región, “Foro la Región”, 12 maio 2017, p. 8.
Informa que Emilio Rúa reflexionou, no Liceo de Ourense, sobre a poesía e amosou as
súas composicións de Rosalía de Castro ou Celso Emilio Ferreiro que están no seu disco
Cantares, poesía galega.

Rivas, Navia, “Nato”, Sermos Galiza, “Caderno de análise”, n.º 177, “A fondo”, “En
verso”, 15 xuño 2017, p. 7.
Cítase o poema titulado “NATO” de Navia Rivas.

Rivera, Javier, “En nome da nai”, El Progreso, “Opinión”, 5 de outubro 2017, p. 34.
Dá conta da homenaxe a Rosalía de Castro da man de Noemi Mazoy que, dende nena,
realiza a tradicional ofrenda floral á escritora.

Rivera Cela, Francisco, “Novas que chegan polo Nadal”, El Progreso, “Xente de Aquí”,
“O blog de Paco Rivera”, 24 setembro 2017, p. 14.
Comenta a oficialización de Ana Romaní como próxima membro da Real Academia
Galega tras o falecemento da escritora Xohana Torres. Refire que dende 1990 dirixe o
programa Diario Cultural da Radio Galega.
_____, “As formas varias da cultura”, El Progreso, “Xente de Aquí”, “O blog de Paco
Rivera”, 24 decembro 2017, p. 14.
Salienta a participación de varios poetas galegos na homenaxe a Aspnais.
Rivera, Paco, “Henrique Alvarellos. ʻEs necesario impulsar políticas para el fomento de
la lectura”, El Progreso, “Revista”, “Cena y copa”, 3 xuño 2017, pp. 20-21-.
Fala sobre o 40 aniversario da Editorial Alvarellos e sobre a opinión que o propio
Henrique Alvarellos ten sobre o panorama editorial galego, así como do percorrido da
editorial ao longo do tempo. Tamén se citan algunhas palabras textuais do editor.

_____, “Juan Carlos Fernández Naveiro. ‘La filosofía requiere paciencia y los chavales
no quieren esperar’”, El Progreso, “Revista”, “Cena y copa”, 25 novembro 2017, pp. 2223.
Informa do cambio de dirección do instituto Lucus Augusti, no cal foron alumnos
personaxes importantes como Ánxel Fole, Álvaro CunqueiroVilar Ponte e Fraga Iribarne,
e profesores Filgueira Valverde ou Alonso Montero.
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Roca, María, “A ʻxenerosidadeʼ de Lamas e García Cendán enche a Casa das Palabras”,
El Progreso, “A Chaira”, 29 xaneiro 2017, p. 22.
Informa das obras e fondos cedidos por Bernardo García Cendán e Bazar Anxo Lamas
cedidas á Irmandade Manuel María e á asociación cultural Xermolos.

_____, “Vilalba acogerá un albergue internacional de teatro”, El Progreso, “A Chaira”, 4
maio 2017, p. 21.
Trata sobre a iniciativa de docencia teatral Albergue Internacional de Teatro Cómico que
ofrece estancia, se celebrará en Vilalba e contará con profesores de España e Italia.

_____, “Ledicia nunha pegada eterna”, El Progreso, “A Chaira”, 31 decembro 2017, p.
20.
Informa da homenaxe en Meira ao falecido Xosé da Flor, na que destacan a exposición
de fotografías, textos e figuras sobre el e os textos que el publicaba no blog “Onde non
me chaman” así como a recollida de sinaturas para pórlle o seu nome á biblioteca
municipal.

Rodeiro, N. e I. C., “La Praza de Mazarelos se llenó de libros para todos los gustos”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, “Apóstolo 2017”, 26 xullo 2017, p.
L3.
Trata sobre a iniciativa Compostela Literaria que organizou un acto na Praza de Mazarelos
na que se presentaron Manual básico de hostelería (Positivas, 2017), de Patricia A.
Janeiro e 22 segundos, de Eva Mejuto. Comenta que canda as presentacións se
organizaron outros eventos relacionados coa cultura editorial.

Rodríguez, Ángeles, “O clown de Vilardesilva”, O SIL, “Cultura”, agosto 2017, p. 38.
Fala de Paco González e do acto tributo realizado, destacando a proxección de pezas
teatrais como Ristorante inmmortale e Teatro Delusio, entre outras de Familie Flöz.

_____, “Unha nova cadeira feminina”, O SIL, “Cultura”, outubro 2017, p. 32.
Comenta a incorporación da escritora ourensá Chus Pato á Real Academia Galega,
aumentando así a representación feminina da entidade. Salienta que no tradicional
discurso de ingreso, a autora decidiu homenaxear cunha lembranza á escritora Xohana
Torres, falecida recentemente, e que reflexionou sobre o labor poético, que equipara á
supervivencia dunha lingua.
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Rodríguez, Javier H., “Lo que leen en verano los que escriben”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, “Faro Verano”, 12 xullo 2017, p. 34/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”,
15 xullo 2017, p. 33.
Comenta que entre as recomendacións lectoras deste verán estarán A vida sinxela de
Marcelo Firmamento de Vanessa Santiago, Os fillos do mar de Pedro Feijoo, Dos nomes
do fume de Miriam Ferradáns, Días azuis de Marcos Calveiro e mais Vestir a noite de
Olalla Cociña.

Rodríguez, Manuel, “Alfonso Eiré presenta su obra más personal en la Feira do Libro”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 3 maio 2017, p. 24.
Dáse conta da presentación d’A morte de meu pai (2017) na Feira do Libro de Santiago
de Compostela nun acto no que Alfonso Eiré estará acompañado por Marcial Gondar
Portasany (autor do prólogo) e Francisco Rodríguez Iglesias, presidente de Hércules
Ediciones. Indícase que a obra recolle a experiencia persoal do pai do propio autor que
abarca dende a proclamación da República ou a Guerra Civil até os últimos días da súa
vida.

_____, “Arranca la Feria del Libro con la defensa de la cultura escrita”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 30 abril 2017, p. 27.
Anuncia o comezo da Feira do Libro de Compostela e ás palabras que o conselleiro de
Cultura afirmou que está a caer as vendas do libro en galego e mais que se están a pechar
librarías.

_____, “Presentación de dos nuevos libros en el cuarto día de la feira”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 2 maio 2017, p. 21.
Anuncia que dentro da Feira do Libro de Santiago de Compostela se apresentarán os
volumes Once portas, de Héctor Cajaraville, e Galegocalantes e galegofalantes, de
Carlos Callón.

Rodríguez, María J., “La muestra ‘Do Gris ao Violeta’ se inaugurará hoy en el Museo”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, 6 xullo 2017, p. 20.
Anúnciase a intervención de Montse Fajardo, de Luis Bará e Ana Acuña na conferencia
“A represión sobre as mulleres tras o golpe de estado de 1936”.

Rodríguez, Pacho, “Feijoo elogia en Madrid el espíritu provinciano de Xosé Carlos
Caneiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 marzo 2017, p. 39.
Indícase que se apresentou en Madrid a obra Todas las vidas de Madame Bobary de Xosé
Carlos Caneiro.
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Rodríguez, R. D., “La casa vacía de Rosalía”, La Opinión, “A Coruña”, “Hace una
Década”, 19 marzo 2017, p. 10.
Fai referencia a que a casa de Rosalía de Castro na Coruña, cedida á RAG en 2007 para
a futura Casa Museo de Rosalía, segue abandonada e que se rescindiu a cesión xa que era
imposíbel realizar obras xa que a cesión era por vinte anos.

Rodríguez, Susana, “Lecturas que han marcado su vida”, El Progreso, “Revista”, 22 abril
2017, pp. 2-3.
Na véspera da conmemoración do Día do Libro, varios autores lucenses rememoran o
texto que lles deixou pegada. Sabela González Panizo recoñece que o ambiente máxico
de Ronja, la hija del bandolero, que leu na súa infancia, o reflectiu nas súa triloxía,
composta por Bágoa de Lúa (2013), Feitizo de sangue (2015) e Sangue de Lúa (2016);
Alfonso Eiré elixe Sempre en Galicia, de Castelao, xa que nel “vin reflectidos os meus
sentimentos” e aclara que Fole lle recomendou refacer un pouquiño os seus primeiros
artigos para El Progreso xa que “aquilo eran literalmente as ideas de Castelao” e tamén
Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas, na que bebeu para a súa obra eu tamén
fun coas vacas (2000); Marica Campo escolle La Diosa Blanca, un libro que lle reforzou
“a idea de que o inconsciente universal é unha realidade” e lle inspirou, entre outros textos
seus, o relato “A das tres caras”, se ben tamén se recoñece debedora d’A poética do
espazo; Héctor Castiñeira elixe Das cousas de Ramón Lamote, de Paco Martín, que lle
achegou un estilo “que yo en cierto modo he copiado: capítulos breves, valiéndose de
introducciones y, sobre todo, tirando mucho de la retranca y del humor gallego”; e José
María Besteiro elixe Merlín e Familia, de Álvaro Cunqueiro, se ben precisa que “para mí
leer es lo mismo que soñar despierto, así que no me imagino una vida sin libros” e afirma
que “con el paso de tiempo te das cuenta de quen un libro es tuyo de verdad una vez que
lo saboreas varias veces”.

Rodríguez, Xosé Manoel, “Blanco Amor chega aos 120 anos con vizosa presenza na
cultura galega”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 setembro 2017, p. 32.
Achega información sobre a biografía de Eduardo Blanco Amor no cento vinte
aniversario do seu nacemento. Tamén se da conta no acto celebrado no Liceo de Ourense
para honrar á súa figura.

_____, “Blanco Amor, a vida entre mulleres”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 setembro
2017, p. 32.
Comenta os inicios da vida do poeta Eduardo Blanco Amor no casco histórico de Ourense.
Refire que as estreitas rúas foron o seu campo se xogos, marcado xa dende neno debido
á súa precaria situación familiar. Comenta que aínda hoxe a ubicación exacta do seu
nacemento segue a ser un misterio.
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Rojas, Victoria, “Homenaje a Castelao y a la Facultad de Medicina”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 1 febreiro 2017, p. 34.
Informa que á vez que se conmemoran os cento trinta e un anos do nacemento de Alfonso
Rodríguez Castelao o escultor e cirurxán Alberto Rodríguez Costa cede á Facultade de
Medicina de Santiago de Compostela unha escultura de Castelao feita a partir dunha
prótese de cadeira de aceiro.

_____, “Castelao, al alcance de los madrileños en más de 200 piezas”, El Correo Gallego,
“140 aniversario”, “Tendencias”, 30 setembro 2017, p. 38.
Informa que a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid ofrece a
exposición titulada “Castelao grafista. Pinturas, dibujos, estampas”, a cal recollerá máis
de duascentas pezas pertencentes á vida do escritor galego. Sinala que, por vez primeira
fóra de Pontevedra, a mostra recolle os seus tres álbums de guerra: Galicia mártir, Atila
en Galicia e Milicianos.

_____, “Planificación para celebrar o centenario da Xeración Nós”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 19 novembro 2017, p. 39.
Salienta o comezo da programación de actos na honra da xeración Nós para o ano 2020,
que conta coa participación de entidades como as fundacións Luís Seoane, o Museo do
Pobo Galego, a Real Academia Galega, entre moitos outros.
Romero, Lucía, “El Concello divulgará el legado de cambadesas ʻesquecidasʼ mediante
un sistema para móvil”, Diario de Arousa, “Cambados”, 27 xaneiro 2017, p. 9.
Informa da celebración de actos do programa Violencia Zero, no que participou a poetisa
Yolanda Castaño.
_____, “Donald Trampulleiroʼ arderá en el Entroido cambadés, que ofrecerá seis días de
actividades”, Diario de Arousa, “Cambados”, 3 febreiro 2017, p. 8.
Informa da participación no carnaval de Cambados de Isabel Risco, “Os Sete magníficos
máis un” e outros.

_____, “El diseñador de la Casa de Rosalía musealizará el legado de Cabanillas”, Diario
de Arousa, “Cambados”, 23 setembro 2017, p. 10.
Comenta a incorporación dun busto de Narciso Pérez e un retrato de Ramón Cabanillas
ao patrimonio cultural de Cambados. Tamén se toma nota da musealización do legado de
Cabanillas nun futuro próximo.

Romero, S., “A pegada do anarquismo coruñés”, La Opinión, 3 xuño 2017, contracuberta.
833

Trata sobre o Roteiro Libertario que percorreu Coruña, no que o relator foi o escritor
Manuel Rivas. Indica que durante o propio roteiro se recreou un dos fragmentos da súa
obra Os libros arden mal, facendo alusión ás queimas de libros despois do golpe de 1936.

S. E., “Dodro solicita un Día das Letras para Lorenzo Baleirón”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 4 maio 2017, p. 35.
Fala sobre a solicitude do concello de Dodro á Real Academia Galega para que dediquen
o Día das Letras Galegas a Eusebio Lorenzo Baleirón.

S. Elvira, “Los 120 expedicionarios de la Ruta Quetzal visitan Padrón”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 outubro 2017, p. 32.
Comenta a visita dos expedicionarios que conforman a Ruta Quetzal á Casa-Museo
Rosalía de Castro en Padrón.

S. E. - M. M.- S. S., “Os versos e poemas de Rosalía percorrren dende onte as rúas da
comarca”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 24 febreiro 2017, p. 26.
Informa da homenaxe que renderon os escolares da Estrada a Rosalía de Castro, da
ofrenda floral na súa honra en Padrón e das actividades proxectadas en Brión, entre as
que se atopan exposicións, teatros, espectáculos e monicreques.

Sabajanes, Paula, “Gallegos en Argentina defienden que los fondos del Centro son
intocables”, La Voz de Galicia, “Galicia”, 22 decembro 2017, p. 24.
Recolle as palabras de Patricia Pérez, da asociación Galicia, que representa os socios do
Centro Gallego de Bos Aires, nas que aclara “la venta aún no es una realidad” e que
ademais ten que ser “aprobada por la asamblea”. Detalla as peticións que as agrupacións
que representan os socios do Centro solicitaron garantir, entre outras, o uso gratuíto a
perpetuidade do Teatro Castelao e as dependencias necesarias para preservar a biblioteca,
duns vinte mil volumes, e as cento sesenta e unha obras de arte da súa propiedade, taxadas
nuns 665.00 euros, entre as que hai firmas de artistas tan importantes como Seoane e
Laxeiro. Ademais Patricia Pérez matiza que “el patrimonio histórico del Centro Gallego
de Buenos Aires, la sede de Valentín Alsina y otras propiedades que recuperamos están
fuera de las negociaciones”.

_____, “Cristina Alonso. ‘Lo ideal sería que las obras de arte del Centro Gallego no se
dispersen”, La Voz de Galicia, “Galicia”, 28 decembro 2017, p. 10.
En conversa coa xefa de Tasadores do Banco Ciudad de Buenos Aires e en relación coa
venda do edificio do Centro Galego desta cidade, fálase do intento de conservación nun
mesmo lugar de cadros de pintores galegos como Castelao, Seoane e Laxeiro.
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S. L., “Rosalía de Castro tendrá terminal... y también avión”, La Voz de Galicia,
“Galicia”, 2 febreiro 2017, p. 4.
Sinálase a proposta de incluír o nome da poetisa Rosalía de Castro no rótulo do aeroporto
santiagués e o seu custo, valorando cambios similares como o acontecido en Santander.
A maiores, menciónase a inclusión da foto da nosa autora nun dos avións da compañía
Norwegian, na súa librea, tal como xa ocorrera con outras personalidades como Cristóbal
Colon ou Gloria Fuertes.
_____, “O Salón do Libro dá un paso máis para centrarse nas ʻMulleres de conto”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 8 xullo 2017, p. 12.
Anuncia a celebración do XIX Salón do libro, onde a figura de María Victoria Moreno
terá especial protagonismo.

S. S., “Cuatro fundaciones y seis partidos rendirán tributo hoy a Castelao en Rianxo”, El
Correo Gallego, “Barbanza AC”, 28 xaneiro 2017, p. 33.
Refire que os Actos Castelao se pechan no día de hoxe “con un memorial político e
institucional”, do que nomea os participantes e as actividades que terán lugar.

_____, “Presentación literaria con intervención plástica de Figueira”, El Correo Gallego,
“Barbanza AC”, 28 xaneiro 2017, p. 33.
Dá conta da presentación da novela Todo canto fomos (2016), de Xosé Monteagudo no
auditorio de Rianxo, na que o escultor Roberto Figueira Martínez realizou unha
intervención plástica. Nomea os participantes na actividade literaria.

_____, “Ana Pontón abriu en Rianxo o novo curso político do BNG”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 8 xaneiro 2017, p. 28.
Informa da celebración dunha homenaxe na honra de Castelao no acto político de apertura
do BNG.

_____, “Iñaki Anasagasti asiste a un foro sobre Castelao”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 28 xaneiro 2017, p. 30.
Comenta a realización dun coloquio sobre a relación entre Castelao e o País Vasco.

_____, “Axóuxere abre el plazo para la Residencia de Escritores”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 24 marzo 2017, p. 34.
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Indícase que a editora Axóuxere vén de convocar unha nova edición da Residencia de
Escritores en Rianxo.

_____, “Monólogos, comedias y música van a inundar el Teatro Elma en mayo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 19 abril 2017, p. 31.
Anúncianse diferentes representacións que terán lugar no Teatro Elma da Pobra do
Caramiñal entre as que están A cabeza de dragón, de Quico Cadaval, ou A nena que
quería navegar da compañía Redrum Teatro.

_____, “Outes rendirá un homenaje el día 20 a Taramancos”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 19 maio 2017, p. 32.
Informa da realización dunha homenaxe a A. Avilés de Taramancos, ao que seguirán
charlas sobre Nicolasa Añón e Carlos Casares.

_____, “Organizan en Rianxo un Recital de Poesía Mariñeira”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 3 xuño 2017, p. 30.
Breve nota referido ao recital de poesía mariñeira “Mar de Galiza” que terá lugar o 10 de
xuño de 2017 en Rianxo.

_____, “Berlai actuará o sábado en Rianxo mentras un artista fai un debuxo no escenario”,
El Correo Gallego, “Barbanza-Noia AC”, 13 xuño 2017, p. 31.
Informa do acto no que Xiao Berlai presentará o seu primeiro disco, e no que participará
o autor de banda deseñada Ernesto G. Torterolo, que fixo a portada do disco e realizará
debuxos en directo como parte do espectáculo.
_____, “Ricardo Losada presenta ʻBótame deste mar fóra”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 17 xuño 2017, p. 34.
Anuncia o acto de presentación de Bótame deste mar fóra (Toxosoutos, 2017), de Ricardo
Losada que terá lugar no auditorio principal de Rianxo. Tamén fai referencia á presenza
de diferentes autoridades locais.

_____, “Rianxo lembra ós autores das Letras Galegas de 1963 a 1972”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 1 setembro 2017, p. 31.
Informa da exposición Letras do Camiño, no auditorio de Rianxo, organizada pola
asociación cultural O Ferrado. Na exposición lembraranse aos autores das Letras Galegas
de 1963 a 1972.
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_____, “Multitudinaria presentación de ‘Corrubedo en verso y prosa”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 28 setembro 2017, p. 30.
Dá conta da presentación de Francisco Sánchez Fraga na Casa do Mar de Corrubedo. Dise
que Corrubedo en verso y prosa (Diputación da Coruña, 2017) reúne referencias literarias
de corenta autores sobre a devandita parroquia ao longo do tempo.

_____, “Freixanes asistirá hoxe no IES Poeta Añón á IX Muiñada”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 13 outubro 2017, p. 31.
Informa da realización no IES Poeta Añón de Outes dunha presentación da revista Terra
de Outes xunto cun debate sobre publicacións en galego, no que participará Victor
Freixanes.
S. V., “Fina Casalderrey inicia o ciclo ʻConversas na Uviʼ hoxe na Casa das Campás”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 31 xaneiro 2017, p. 13.
Anuncia a presenza da escritora Fina Casalderrey no ciclo “Conversas na Uvi”.

_____, “A retranca e as mulleres bravas do ilustrador Luís Davila toman a Deputación”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 31 xaneiro 2017, p. 13.
Informa da exposición de Luis Davila na que o mar, as leiras, as mulleres bravas e a
retranca serán os principais eixos nos que xire a exposición do artista.

Salgado, Fernando, “Morgana regresa de Avalon”, Diario de Pontevedra, “Vivir en
Caldas”, 29 marzo 2017, p. 3.
Informa da iniciativa da Galería de Estudos do Ulla que pon en marcha a segunda etapa
da revista Morgana, editada no seu día por Xosé Lois Miguéns. Repasa a traxectoria da
revista e dos principais implicados na súa creación e desenvolvemento.

_____, “Cinco colectivos de Valga programan las actividades del Ano da Memoria”,
Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 547, “Vivir en Caldas”, 3 maio 2017, p. 2.
Fala sobre o traballo de cinco colectivos de ámbito social, cultural e político de Valga que
realizarán actividades nas que o tema principal serán as mulleres represaliadas e que foi
aberto pola escritora Montse Fajardo coas súas obras Matriarcas mais Un cesto de mazás.

_____, “Bebe y Leilía actuarán en el escenario del Parque de A Xunqueira en agosto”,
Diario de Pontevedra, “O Salnés”, “Sanxenxo”, 18 xuño 2017, p. 25.
Refírese a que Quico Cadaval deseñou o espectáculo CONsentimento nas Festas de San
Roque de Vilagarcía de Arousa.
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_____, “Portas muestra su identidad a través de las Rutas Literarias”, Diario de
Pontevedra, “Caldas”, “Deza”, “Tabeirós”, 8 outubro 2017, p. 26.
Informa da celebración da mostra Rutas Literarias no municipio de Portas, no cal se
reunirán escritores de diferentes partes de España. Precisa que unha das participantes,
Rocío Acha, impartirá unha charla sobre os vínculos que unen os textos de Rosalía de
Castro e Ramón Cabanillas co viño.

_____, “Las Xornadas Feministas de Valga reconocen la labor de Montse Fajardo”,
Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 577, “Vivir en Caldas”, 29 novembro
2017, p. 2.
Infórmase do recoñecemento outorgado dende as Xornadas Feministas de Valga á
escritora Montse Fajardo.

_____, “Elena Vázquez. ‘Un traxe á medida de Galicia’”, Diario de Pontevedra, “Diario
de Caldas”, n.º 580, “Vivir en Caldas”, 20 decembro 2017, p. 3.
Fálase dunha homenaxe feita dende a Facultade de Matemáticas da USC ao xeógrafo
Domingo Fontán Rodríguez, quen elaborou a Carta Xeométrica de Galicia entre 1817 e
1834 e cuxa importancia foi resaltada por Ramón Otero Pedrayo, quen a levou en 1947
ao Centro Galego de Buenos Aires.

Salgado, Marta, “Lina, poeta a los 91 años”, La Región, “Ourense”, 4 abril 2017, p. 6.
Repásase a vida de Evangelina Varela, poeta ourensá de 91 anos, que escribe poesías
dende pequena.

_____, “El Auditorio acoge 19 espectáculos entre mayo y junio”, La Región, “Ciudad”,
27 abril 2017, p. 13.
Detállase que entre a oferta cultural do Auditorio de Ourense haberá obras de teatro
infantís, para bebés e para o público en xeral e que haberá un concreto co gallo do Día
das Letras Galegas de 2017.

Sande, Miguel, “A poesía galega á vangarda coa mirada da muller”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 16 outubro 2017, p. 27.
Informa que a Asociación de Escritores en Lingua Galega vén de acoller un encontro
literario no Pazo da Cultura de Pontevedra. Precisa que o lema da mostra foi “Nós tamén
navegar”, na cal se realizou un repaso ao pasado, presente e futuro da poesía galega.

838

Sampedro, Pilar, “Suso de Toro e Marcel Duchamp”, Sermos Galiza, “fóra de serie”,
“escolle unha obra!”, 26 xaneiro 2017, p. 8.
Indica que o programa “Temos unha peza” do Museo do Pobo Galego foi aberto por Suso
de Toro que escolleu unha peza de Marcel Duchamp que chegou ao museo no 2009 a
través da biblioteca Baltar. Indica que é Prière de toucher´´e unha catálogo dunha mostra
colectiva surrealista, realizada en 1947, que xoga coa ironía, o erotismo e a provocación.
Sanmartín C., Xabier, “Galician Programmeʼ, 70 aniversario dunha noite única na BBC
de Londres”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 13 abril 2017, p.
35.
Recórdase que na primeira emisión estábel en galego da radio BBC, en 1947, a voz
principal foi a de Felipe Fernández Armesto, Augusto Assía.

_____, “Vamos a asistir a la ampliación hoy de los límites de la cultura”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 31 outubro 2017, p. 35.
En conversa con Xosé Manuel Aldea (Culturgal), Marián Fernández (O Cable Inglés) e
Marcos Lorenzo (USC) fálase da necesidade de innovación e implicación institucional no
eido da cultura galega.

Santamarina, Uxío, “Rosalía tiene ya su propio avión gracias a Norwegian”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 3 marzo 2017, p. 23.
Informa da campaña da aeroliña Norwegian que incluirá a imaxe de Rosalía de Castro
nos avións da compañía.
Santos, A. de, “De los guerreros de Xian a los ʻAiriños de Rosalía”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 3 xaneiro 2017, p. 33.
Enuméranse exposicións culturais en vixencia a comezos do ano 2017 nos distintos
centros culturais galegos, entre elas “Terracota Warriors. The army of the first emperor of
China”, “interior, exterior, durante” da artista viguesa Xixela Franco. Indícase que
continúan “Borrador para una exposición sin título. Cabello/Carceller” así como
“Mujeres en el silencio. De Maruja Mallo a Ángela de la Cruz”. Na cidade de Santiago
cabe salientar no CGAC o traballo de Berta Cáccamo “Expansión ensayo” e “Camilo José
Cela: 1916-2016. O centenario dun Nobel. Un libro e toda a soidade” na cidade da
Cultura. Finalmente en Pontevedra continúan outras exposicións como “Airiños aires
Rosalía” de Xurxo Lobato.

Santos, José Antonio, “Néboa”, La Región, “gentemayor”, n.º 246, “gente&sana”,
“vida&sana”, “Círculo Poético”, 2 abril 2017, p. 16.
Reprodúcese un poema de José Antonio Santos intitulado “Néboa”.
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Serantes, Arantxa, “Mapeando a Rosalía”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 29 abril
2017, p. 43.
Informa dun estudo elaborado pola UDC a través da ferramenta dixital Emapic no que se
amosan os datos estatísticos, resultado de enquisas de corte cultural, sobre o coñecemento
da figura de Rosalía de Castro. Faise referencia ao xermolo do proxecto: o Día de Rosalía
e a campaña da Asociación de Escritores en Lingua Galega co hashtag #rosaliate.

Soto, Juan, “¿Quién es el padre de Lela?”, ABC, “Galicia”, 13 marzo 2017, p. 63.
Texto no que se informa que a Audiencia da Coruña ordenou reabrir a investigación sobre
a autoría da música popular da canción“Lela” que presenta letra de Castelao.
Souto, S., “Monteagudo presenta en Rianxo ʻTodo canto fomos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 27 xaneiro 2017, p. 36.
Fálase da realización do roteiro na cidade de Pontevedra centrado no volume Todo canto
fomos dentro do ciclo “Paseos pola Pontevedra literaria” ao que asistiu o propio autor.

_____, “Cinco mil persoas tomaron ó asalto o castelo vimiancés”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 4 xullo 2017, p. 32.
Céntrase na teatralización que conmemorou os 550 anos da revolta dos Irmandiños que
tivo lugar no castelo de Vimianzo.

_____, “Entrega de premios de concursos de debuxo e relato en Cee”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Barbanza-Noia-Costa da Morte”, 10 xullo 2017, p. 22.
Informa da entrega de premios do V Concurso de Relatos Curtos e nomea os gañadores.
Souto, Suso, “Adican un libro a Arcos Moldes, o director de ʻEl barbero municipal”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 febreiro 2017, p. 33.
Con motivo da presentación de Arcos Moldes, mestre sen escola no auditorio de Rianxo,
coa colaboración da Aula de Cultura Musical da UNED Sénior, fala do seu contido.
_____, “El concurso ʻLibertasʼ de Ribeira recibió 39 fotos sobre libros censurados”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 maio 2017, p. 31.
Fai referencia ao concurso “Libertas”, en Ribeira, un proxecto artístico fotográfico,
literario e pedagóxico que consiste en amosar fotografías de textos censurados, entre os
que se atopan referencias á obra de Xosé Luís Méndez Ferrín asemade que se expoñen
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textos escritos por distintos autores para a mesma ocasión como Manuel Rivas, Laura
García Lorca ou Margarita Ledo.

_____, “Rianxo inicia la musealización de la vivienda de Rafael Dieste”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 7 xuño 2017, p. 31.
Afirma que cunha inversión de 236000€ se iniciará a rehabilitación da casa de Rafael
Dieste en Rianxo.

_____, “Música, cine, xogos e teatro á sombra das Torres do Allo”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 19 xullo 2017, p. 33.
Coméntase que todos os domingo o grupo Quinquilláns realizará visitas teatralizadas nas
Torres do Allo de Zas.

Suárez Abel, Miguel, “Flores a mans cheas”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “In
memoriam”, 24 abril 2017, p. 14.
Cítase un fragmento da novela A mans cheas, de Miguel Suárez Rei, en conmemoración
polo seu recente pasamento.

Suárez, R., “CSIC y Esculela de Teatro lanzan la Marea invisible”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 13 xuño 2017, p. 13.
Anuncia a presenza da escritora Fina Casalderrey no ciclo “Conversas na Uvi”.

_____, “La familia de Cunqueiro dona un retrato que presidirá el hospital”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 29 decembro 2017, p. 10.
Informa da cesión dun retrato de Álvaro Cunqueiro por parte da súa familia ao hospital
vigués que leva o seu nome e fálase da relación das obras deste escritor coa enfermidade
e a curación.

T. Martín, “Charla de Carlos López Bernárdez sobre el arte gallego durante la Guerra
Civil”, El Correo Gallego, “Santiago”, 21 novembro 2017, p. 24.
Informa que o profesor de Lingua e Literatura Galegas, Carlos López Bernárdez, é o
invitado principal na Fundación Didac. Comenta que participará no ciclo de conferencias
“Galicia. Un século de creación 1916-2016”, coa súa charla “Diáspora. A arte galega da
república ao exilio”, na que destacará temas como o exilio na Galicia franquista, a Guerra
Civil e a II República, motivos unidos pola arte galega.

T. S., “Más mujeres en el callejero”, La Opinión, “A Coruña”, 4 marzo 2017, p. 8.
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Informa de que no Día Internacional da Muller o concello da Coruña renomeará as prazas
na zona da Cubela como Oito de Maio e Elvira Bao Maceiras.

Taboada, Tania, “Xulio Xiz. ‘Estar xubilado non significa estar retirado’”, La Voz de
Galicia, “Ya Es Sábado”, nº. 195, “de gente”, 25 novembro 2017, p. 10.
En conversa co xornalista, guionista, escritor e produtor Xulio Xiz, sinálase que pese a
xubilarse en 2012 segue en activo.

Tarrío, Eva, “O regreso de Xulio Formoso a Galicia e ao Morrazo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, “Faro Verano”, 13 agosto 2017, p. 36.
Informa da inauguración dunha obra sobre Xulio Formoso na sala Amalia domínguez Búa
de Bueu, onde o autor estudou antes de partir a Venezuela.

Tejero, Pepe, “El gran día de la tradición lucense”, El Progreso, “Domingo das mozas”,
8 outubro 2017, pp. 42-43.
Dá conta da realización dunha ofrenda floral a Rosalía de Castro no parque homónimo de
Lugo.

Tenreiro, Lucía, “La RAG y Bergondo se unen a Sada para homenajear a Filomena
Dato”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, 4 xuño 2017, p. 19.
Informa que a RAG e os concellos de Bergondo e mais de Sada realizarán diferentes
homenaxes a Filomena Dato.
Toledo, M. “Vázquez Arias presenta la partitura de ʻCantata Rosalianaʼ el viernes 31”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 27 marzo 2017, p. 23.
Alude á presentación da partitura Cantata Rosaliana, en seis movementos, obra de
Fernando Vázquez Arias, que terá lugar na Casa da Matanza de Padrón.

Torna, Cilia, “Cen anos da visita de Cambó á Galiza”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 4
maio 2017, pp. 2-3.
Lembra as relacións entre o nacionalismo catalán e galego e as actividades conxuntas, así
como as conexións realizadas, caso da visita de Francesc Cambó a Galicia o 10 de
setembro de 1917 que describe detalladamente. Salienta a visita á Exposición Rexional e
o encontro con Ramón Cabanillas e outros intelectuais das Irmandades da Fala.
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Torre, Sonia, “Arturo Baltar, el “hechicero” del barro que amaba todas las cosas”, La
Región, “Ciudad”, 19 decembro 2017, p. 12.
Fálase do falecemento de Arturo Baltar, escultor do Belén de Ourense no cal reflicte o
escenario literario d’A Esmorga debido á súa amizade con Blanco Amor.

Torres, Maru, “Protagonismo lucense na Casa de Galicia”, El Progreso, “Xente de aquí”,
“En sociedade”, 5 febreiro 2017, p. 15.
Anuncia a nova novela de Francisco J. Neira Pampín, El sabor amargo de la fruta
madura, seguinte obra tras o poemario Vaite baixo.

_____, “Preparan unha película dun libro de Quintiá”, El Progreso, “Xente de aquí”, “En
sociedade”, 5 febreiro 2017, p. 15.
Fai eco da próxima adaptación ao cinema da obra O viaxeiro radical.

______,“Claudio Rodríguez Fer andivo pola Bretaña”, El Progreso, “Xente de aquí”, “En
sociedade”, 29 outubro 2017, p. 15.
Comenta a viaxe de Claudio Rodríguez Fer e María Lopo a París e Brest. Apunta que os
escritores e investigadores da USC acudiron a sendos actos en Universidades de ambos
os países nos que se debateron conferencias sobre o exilio dos galegos e o franquismo.

Tutor, Laura, “Un manuscrito do antigo diccionario de Valladres chega á Real Academia
Galega”, Diario de Ferrol / El Ideal Gallego, “Sociedad”, 18 outubro 2017, p. 37.
Dáse conta da doazón dos fillos de Crisanto Sanmartín Beiroa (1914-2000), responsábel
durante décadas da imprenta da que saíu o dicionario de Manuel Valladares, dun
manuscrito do mesmo ao Arquivo da Real Academia Galega. Recóllese o agradecemento
de Víctor F. Freixanes e as palabras de Antón Santamarina, coordinador do “Diccionario
de dicionarios”, calificando o dicionario de Valladares como unha “obra na que xa hai
moto traballo e ben feito” e coa que “tiveron noticia do galego os grandes etimólogos da
romanística. Estaba nas bibliotecas de Meyer-Lübke, de Wartbur, de Jud, de Piel e de
Corominas”. Remátase lembrando que Valladares “continuou a traballar en varios
apéndices que chegaron a comprender cento de voces novas, até alcanzar as dezaseis mil
oitenta e dúas palabras”.

_____, “La Fundación Luis Seoane presenta la exposición ‘13 estampas da traizón”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 25 outubro 2017, p. 36.
Informa da inauguración da mostra de debuxos de Luís Seoane, acompañada de creacións
doutros artistas como Camilo Díaz Baliño.
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______, “La Asociación Cultural Alexandre Bóveda organiza el XXI Memorial Ibán
Toxeiro en el teatro Rosalía”, Diario de Arousa / Diario de Ferrol / El Ideal Gallego,
“Sociedad”, 16 novembro 2017, p. 37.
Informa da celebración por parte da agrupación cultural Alexandre Bóveda do XXI
Memorial Teixeiro, consistente nun encontro de teatro amateur e profesional no cal Teatro
do Exilio representará obras de Castelao, Dieste e Seoane.

______, “Luísa Villalta se recordará a pie y en bicicleta por las calles que le inspiraron”,
El Ideal Gallego, “Sociedad”, 17 novembro 2017, p. 37.
Anuncia a celebración dunha serie de actividades lúdicas e culturais en Pontevedra
promovidas pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e a AELG para lembrar e honrar
á poeta Luísa Villalta.

U. L., “Cultura destina 120.000 euros á mellora de edificios anexos á Casa de Rosalía”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Área metropolitana”, 30 xullo 2017, p. L8.
Comenta que a Consellaría de Cultura e mais a Fundación Rosalía de Castro asinaron un
convenio para acondicionar conxuntamente os edificios anexos á Casa da Matanza.

Varela, Suso, “O Bierzo lembra ao poeta Morales, pioneiro do uso do galego no XIX”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 xuño 2017, p. 44.
Fala sobre os estudos de persoeiros como Rosario Álvarez, Xosé Henrique Costas ou
Anxo Angueira da figura de Antonio Fernández Morales. Asemade se comenta as súas
cartas en galego, a intención de vincular á personaxe coa cultura galega e o vindeiro estreo
da exposición Fernández Morales hoxe: creación e recreacións.

Vázquez, K., “A obra prohibida de Quintanilla”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 6
agosto 2017, p. 35.
Anuncia a publicación na rede por parte da Real Academia Galega dunha obra teatral de
Xaime Quintanilla, Donosiña, que fora rexeitada e inédita até hai 20 anos.

Vázquez, Karmele, “A obra de Casares e Pondal, eixo do Calendario do Libro e Lectura
2017”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 2 xaneiro 2017, p. 25.
Menciónase a elaboración do Calendario do libro e da lectura 2017 por parte da Secretaría
Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e tamén se incide nos autores con máis peso nas
festividades deste ano, como Blanco Amor, ao celebrarse 120 anos do seu nacemento e
un século da publicación Da terra asoballada, Carlos Casares a quen se lle dedica o día
das Letras Galegas e Maruja Mallo, elixida como a autora do día Artes Galegas.
Enuméranse as datas máis importantes do calendario, indicando que a primeira cita será
o día do Usuario das Bibliotecas o 11 de xaneiro, mes coincidente co nacemento de
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Plácido de Castro hai 115 anos ou o de Portela Valladeras, así como o de Castelao. De
forma secundaria alúdese á extinción dos dereitos de autor de artistas que morreron na
guerra civil ao cumprirse os 80 anos esixidos pola Ley de propiedade intelectual.

_____, “Temos unha pezaʼ achega á cidadanía os fondos do Museo do Pobo Galego”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 20 xaneiro 2017, p. 36.
Informa que polo cuadraxésimo aniversario da apertura do Museo do Pobo Galego
organizarase un programa que foi presentado por María Xosé Fernández e no que se
destaca un coloquio co autor Suso de Toro.
_____, “O Día de Rosalía celebrarase degustando o ʻCaldo de Gloria”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 18 febreiro 2017, p. 34.
Dá conta da programación para a celebración do cento oitenta aniversario do nacemento
de Rosalía de Castro. Entre os actos previstos está a elaboración do “caldo de gloria”,
saído dun dos poemas da autora.
_____, “Bodaño: ʻSería un atrevemento falar de nomes para a RAG”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 1 marzo 2017, p. 35.
Relátase o recitado de poemas de Rosalía por parte de Salvador G. Bodaño nun acto da
RAG.

_____, “Villares recoge el martes el honoris causa en Rennes”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 5 marzo 2017, p. 41.
Fálase do discurso “Bretaña na cultura galega” que pronunciará Ramón Villares o 7 de
marzo de 2017 co gallo de ser investido doutor honoris causa pola universidade bretoa de
Rennes-2.
_____, “García, satisfeito coa ʻecoloxía lingüística”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
25 abril 2017, p. 36.
Indícase que a Fundación Insua dos Poetas celebra o Día da Auga, da Árbore e da Poesía
coa colaboración de centros escolares da comarca do Carballiño.
_____, “A pintura de Lamazares dialoga coa poesía da man de ʻFlor Novoneyra”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 3 xuño 2017, p. 33.
Trata sobre a exposición pictórica programada no Gaiás, en Santiago de Compostela, do
autor Antón Lamazares, que dialoga coa obra poética de Uxío Novoneyra. Tamén se fai
referencia á exposición de cincuenta caligramas do poeta.
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_____, “Casi 300 pergameos da RAG, dispoñibles no arquivo dixitalizado”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 8 xuño 2017, p. 34.
Refírese a que a RAG ten dixitalizados case 300 pergameos dende o ano 1117.

_____, “Carballo Calero enfróntase a máis dunha década de esquecemento do Día das
Letras”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 14 xuño 2017, p. 35.
Coméntase que Ricardo Carvalho Calero xunto con Castro del Río, Mª Victoria Moreno,
Antón Fraguas e Eusebio R. Baleirón conforman os candidatos para o Día das Letras
Galegas de 2017.

______, “Décimo aniversario dos clubs de lectura escolares en Galicia”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 18 xuño 2017, p. 39.
Informa do galardón a Miguel Anxo Prada, entregado por Román Rodríguez, qyen
destacou a súa traxectoria polo desenvolvemento, difusión e profesionalización da banda
deseñada galega.

_____, “A elección de Victoria Moreno para o 17-M foi trénding topic”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 xuño 2017, p. 35.
Alude á acollida que a elección de María Victoria Moreno como figura do Día das Letras
Galegas tivo nas diferentes redes sociais.

_____, “García fala do Himno como o símbolo identitario dos galegos”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 2 xaneiro 2017, p. 25.
Dá conta da presentación no Pazo de San Roque do proxecto audiovisual O Himno,
realizado por Andrea Pousa, producido por Queiman e Pousa e con arranxos de Nani
García. Explica que conmemora o 110 aniversario da estrea do himno galego no Teatro
Nacional da Habana. Enumera os participantes no acto de presentación e recolle palabras
de Valentín García, Secretario Xeral de Política Lingüística. Remata precisando que o
documental se basea nas entrevistas realizadas a responsábeis de distintas fundacións
galegas de autor e a figuras destacadas da cultura galega caso de Xesús Alonso Montero,
Xosé Luís Méndez Ferrín e Antonio Reigosa, entre outras.

Vázquez, Sara, “Vilaboa recuerda a Lugrís”, La Opinión, “Culleredo”, 24 decembro
2017, p. 14.
Infórmase da celebración dunha homenaxe ao pintor Urbano Lugrís na cal tivo lugar a
interpretación musical dunha cantiga de Martín Codax por parte da cantante e poeta
Estíbaliz Espinosa.
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Veiga, Marta, “A saúde funcióname, pero non vou presentarme á reelección na RAG”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, 23 febreiro 2017, p. 51.
Informa da opción de Xesús Alonso Montero de non optar á reelección como presidente
da Real Academia Galega.
_____, “Xesús Alonso Montero. ʻA saúde funcióname, pero non vou presentarme á
reelección na RAG”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 23 febreiro 2017, p. 47.
Informa da opción de Xesús Alonso Montero de non optar á reelección como presidente
da Real Academia Galega.
_____, “María Reimóndez chama a acuñar un novo lema. ʻÉ para ler, Lugo”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, “Feira do libro”, 17 maio 2017, p. 58.
Recolle as palabras do pregón María Reimóndez na inauguración da Feira do Libro de
Lugo no que aunou memoria e discurso combativo.
_____, “Santiago Jaureguizar. ʻSon botado para adiante e empecei a escribir en galego
por inconsciencia”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Literatura”, 26 maio 2017, p. 55.
Recolle as palabras de Santiago Jaureguizar nas que reflexionou sobre a súa escrita nunha
xornadas organizada por Cultura do País na libraría Gato Neghro.

Ventura, Joaquim, “100 anos de La Centuria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 648,
30 novembro 2017, cuberta.
Indica que Vicente Risco para dar a coñecer os seus obxectivos estéticos creou en 1917 a
revista La Centuria cunha aparición irregular na que se deron a coñecer escritores e
pensadores estranxeiros, que dá conta do cosmopolitismo de Risco. Considera que Nós
foi continuación cunha opción galeguista a partir dun proxecto elitista.

Vidal, Carme, “Adeus a Mariví Villaverde, a muller dos tres exilios”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, 27 abril 2017, pp. 2-3.
Fala do falecemento de Mariví Villaverde, referíndose ao seu percorrido vital no que se
cruzou con autores como Ramón de Valenzuela, Eduardo Blanco Amor ou Isaac Díaz
Pardo. Tamén se menciona o seu libro biográfico Tres tempos e unha esperanza.

Vidales, Raquel, “La escritora de las mujeres malas”, El País, “Cultura”, 22 xaneiro 2017,
p. 28.
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Dá conta da publicación de Inma López Silva en castelán, ao mesmo tempo, repasa os
títulos publicados pola autora.

Vila, Sara, “O libro evidencia que hai moitas cousas que puidemos facer e non fixemos”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra, “Ciudad”, 9 novembro 2017, p. 11.
Fai eco da presentación de Unha ducia de galegos (2017), de Víctor F. Freixanes na Casa
das Campás, onde participaron o ex-presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso
Montero; a escritora e académica Fina Casalderrey; o director de Galaxia, Francisco
Castro, e o propio Freixanes, que explicou como foi escribir a obra nese momento e os
erros que hoxe corrixiría.

_____, “El presidente de la RAG, Víctor Freixanes, estará el miércoles en Biblos”, El
Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Betanzos”, 24 novembro 2017, p. 16.
Informa da presentación d’Unha ducia de galegos (2017), de Víctor F. Freixanes en
Betanzos e das personalidades que estarán presentes.

_____, “Mulleres que rachan teitos de cristal”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, “Día Internacional da Muller”, 8 marzo 2017, p. 6.
Co gallo do Día da Muller recóllense as reflexións de tres profesionais con cargos de
responsabilidade no eido das letras, Fina Casalderrey, da empresa, Lucía Pedroso, e mais
da educación, Silvia García.
_____, “PontePoética celebra dende onte o ʻestourido da palabra”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 8 abril 2017, p. 13.
Indícase que os poemas de Andrés Neumann inauguraron a VII edición do festival de
poesía de Pontevedra PontePoética que contará coa presenza de autores de fóra da
península Ibérica.

_____, “A lingua será a protagonista do ano 2018 na Deputación”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 10 outubro 2017, p. 11.
Sinala que o fomento da lingua será o tema principal do vindeiro Culturgal. E matiza que
outra das prioridades do concello é achegar a lingua galega aos mozos.

_____, “Arte, poesía, teatro e música para rexeitar a violencia machista”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 31 outubro 2017, p. 10.
Anuncia a programación de actividades en Pontevedra baixo o nome “Nós. Feminino
plural”, entre as que destacan recitais, concertos e roteiros co fin de empoderar as mulleres
e achegar a cultura á cidadanía.
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_____, “Culturgal cumpre unha década cun 27% máis de ocupación”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 21 novembro 2017, p. 5.
Informa da celebración do Culturgal e da cabida no seu interior dun posto dedicado ao
Pergamiño Vindel.

_____, “Un ano para María Victoria Moreno”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 30 decembro 2017, p. 7.
Informa da reunión de membros da RAG co alcalde e a concelleira de cultura de
Pontevedra co obxectivo de programar actividades nesta cidade co motivo da celebración
do Día das Letras Galegas arredor da figura de María Victoria Moreno.

Vilar, Mónica P., “Videopoemas: nova vida para a lírica”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
7 agosto 2017, p. 37.
Fala dos proxectos dixitais de Xulio L. Valcárcel e Diana Varela Puñal. Tamén se fai
referencia ás obras Casa última e Non, amor.

Villanueva, E., “Clubes de lectura, la ‘materia’ que revoluciona la literatura”, Faro de
Vigo, “Vigo”, 12 decembro 2017, p. 7.
Dá conta da existencia de clubs de lectura nos centros educativos de Vigo, tamén os
extraacadémicos como é o Conservatorio, e da participación de escritores como Manuel
Esteban, autor d’A ira dos mansos, nalgún deles.

Villar, C., “Suso de Toro desafía a 8 autores a escribir un cuento en directo”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 2 febreiro 2017, p. 38.
Dá conta da iniciativa creada por Suso de Toro para a librería Numax, na que un autor
recoñecido escribirá un relato breve, dun folio de extensión, cunha velle máquina de
escribir e que será exposto para a lectura exclusiva na librería.
Villar, Carmen, “Aparece el tercer ʻbrindisʼ del Banquete de Conxo, ʻun hitoʼ para la
historia gallega”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 xaneiro 2017, p. 36.
Infórmase da publicación dun suplemento á obra Os últimos carballos do Banquete de
Conxo por parte de Alvarellos Editora, debido ao descubrimento na Biblioteca Nacional
de Madrid do brindis de Rodríguez Seoane, peza en castelán que se consideraba perdida,
que reforza a tese de que o banquete foi un acto organizado polo partido Demócrata.
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_____, “La Biblioteca Dixital de Galicia incorpora el fondo documental de Camilo Díaz”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 6 xaneiro 2017, p. 36.
Sinálase a inclusión na Biblioteca Dixital de Galicia (biblioteca.galicia.gal) do fondo
documental de Camilo Díaz Baliño, que inclúe cartas con Castelao, 200 fotografías, unha
pequena biblioteca persoal así como retratos significativos para a cultura galega
recompilados polo seu fillo (Isaac Díaz de Pardo). Dise que a data na que a secretaría o
fai público coincide coa entrada en dominio público da súa obra e tamén con quinto
cabodano da morte de Isaac Díaz de Pardo. Saliéntase a axuda prestada pola Fundación
Telefónica e tamén a inclusión de materiais de persoas destacadas do ámbito galego: o
membro de Seminario de Estudos Galegos Manuel Díaz Rozas.
Viñas, María L., “Afonso Eiré. ʻNo cabodano do meu pai púxenlle un viño para brindar
xuntos”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 3 maio 2017, p. 42.
Realízase unha reportaxe sobre A morte de meu pai (2017) co gallo da súa presentación
na Feira do Libro de Santiago. Indícase que se trata dunha novela moi persoal no que o
seu autor ispe a alma e patentiza os seus sentimentos. Afírmase que a obra ía titularse
orixinalmente Só morren os que non viviron e que o prólogo foi elaborado por Marcial
Gondar, un dos antropólogos galegos que máis ten traballado sobre a morte, dos que
Alfonso Eiré destaca dúas obras Mulleres de mortos e Romeiros do alén, nas que o
antropólogo recolle todas as tradicións e rituais relacionados coa morte en Galicia, moitas
delas perdidas co despoboamento do rural.

VV.AA., “Poemas para declarar a paz”, Sermos Galiza, “A fondo. Caderno de análise”,
n.º 172, 27 abril 2017, pp. 4.-5.
Reprodúcese unha escolma de poemas que apelan a paz. En galego acóllense “A terra
durmida”, de Antonio García Teijeiro; “Rezeita para fazer um inimigo”, do Obradoiro de
lingua Gianni Rodari, e “Irmaus”, de Celso Emilio Ferreiro; tamén as traducións ao
galego dos poemas “Xeneral, o meu tenque...”, de Bertol Brecht, e “Abonda unha man
para matar...”, de Gloria Fuertes.

X. F., “Rosalía de Castro, por las nubes”, El Correo Gallego, “2domingo”, 12 marzo
2017, p. 5.
Infórmase de que a compañía aérea Norwegian incorporará á súa flota un avión coa figura
da poetisa Rosalía de Castro.

_____, “A Academia abre os tesouros do seu arquivo á sociedade a través da Rede”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 20 xaneiro 2017, p. 37.
Dá conta da publicación en liña do arquivo dixital de fotografías da Real Academia
Galega, no que se pode acceder a máis de trinta mil documentos dende o século XIX até
a actualidade.

850

_____, “Catro homes e unha muller aspiran ao vindeiro Día das Letras Galegas”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 14 xuño 2017, p. 37.
Fálase de que M.ª Victoria Moreno, Eusebio Lorenzo Baleirón, Ricardo Carvalho Calero,
Antón Fraguas e Plácido Castro son os favoritos para o Día das Letras Galegas de 2017.
_____, “Ishiguro. ʻMe encanta haber sido traducido al gallego”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 6 outubro 2017, p. 38.
Destaca a concepción do bilingüismo de Ishiguro coma un medio de manter as linguas e
culturas minoritarias vivas. Refire que o autor foi amplamente galardoado grazas á súa
novela Non me deixes nunca, na que explora os límites narrativos da ficción científica até
o extremo. Lembra que en 2007 visitou Santiago de Compostela con motivo do Premio
de Novela Europea Casino de Santiago.

_____, “Tolkien gardou un exemplar da obra na súa biblioteca durante 50 anos”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 18 outubro 2017, p. 40.
Dá conta de que o escritor J. R. Tolkien adquiriu en 1923 un exemplar do Diccionario
gallego-castellano, de Manuel Valladares, no que inscribiu as súas iniciais e o apelido,
exemplar que, á súa morte en 1973, pasou a formar parte dos fondos da Universidade de
Oxford, a través da doazón da súa biblioteca persoal. Explica a pertenza a Tolkien deste
Diccionario polo interese que tiña, “como filólogos, por todos os aspectos relacionados
coas linguas”, como referira a La Voz de Galicia en 2013 o seu fillo e testamentario,
Cristopher Tolkien. Remata apuntando que en 1923, pese a vivir en Leeds, Tolkien
visitaba a cotío Oxford, “onde mercaba a maioría dos seus libros”.

_____, “Os debuxos certeiros para o incerto príncipe Hamlet”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 14 novembro 2017, p. 33.
Informa da publicación por parte da RAG dos deseños de Claudio Varela para a
representación en 1959 d’O incerto señor Don Hamlet de Álvaro Cunqueiro. Sinálase
tamén a creación deste autor en 1961 de deseños para Os vellos non deben de namorarse
de Castelao.

X. L. C., “A foliada cultural chega a súa quinta edición”, La Región, “Verano”, 9 xullo
2017, p. 27.
Informa da quinta foliada cultural organizada polo Concello de Celanova e a Fundación
Curros Enríquez que se iniciou coa lectura do poema “A emigración” e se pechou co Hino
do Vello Reino de Galiza.

Xestoso, Manuel, “A outra metade”, Sermos Galiza, “teatro”, 7 setembro 2017, pp. 6-7.
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Con motivo dunha homenaxe a Fran Pérez “Narf” lembra a súa actividade como creador
de textos teatrais e como actor na peza A opera dos tres reás, onde era o mendigo. Salienta
tamén o lirismo e os “seus proxectos musicais que querían parecer espectáculos de
teatro”.

Z. R., “Freixanes toma hoy las riendas de una RAG sin grandes voces críticas”, ABC,
“Galicia”, 28 marzo 2017, p. 64.
Faise un repaso ao perfil de Víctor Freixanes e indícase que é o único candidato a presidir
a RAG.

Zavala, Marcos, “El olvidado Diego de Fruíme”, El Progreso, “Galicia”, 24 xullo 2017,
p. 21
Fala do percorrido da figura de Diego de Fruíme e do seu percorrido vital, no cal amosou
a súa preocupación e compromiso co galeguismo.
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VI.
CLÁSICOS
TRADUCIDOS

GRECO-LATINOS

VI. 1. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Anónimo, Cantar de Ruodlieb, trad. do latín, intr. e notas Maite Jiménez Pérez, Cangas
do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Vétera, n.º 14, 2017, 149 pp. (ISBN: 978-8492866-87-8).
Poema épico alemán anónimo de cabalerías escrito orixinariamente en latín no último
terzo do século XI que se atopa incompleto e que pecha o ciclo da épica latina carolinxia
e inaugura o ciclo de narracións épicas en francés das materias de Bretaña e de Francia e
a épica xermánica en lingua vernácula. O volume inclúe unha “Introdución” de Maite
Jiménez Pérez na que explica os manuscritos atopados deste texto, as conxecturas sobre
a autoría e cuestións sobre o argumento e o protagonista. Por último, fala de cuestións
tradutolóxicas e enumera os agradecementos e as referencias bibliográficas. A seguir,
reprodúcese o poema dividido en capítulos numerados en romano e con título explicativo
para facilitar a lectura, ademais de contar con notas sobre referencias lingüísticas,
xeográficas, históricas e mitolóxicas. O cantar é unha amalgama de xéneros e tradicións
diferentes: epopea, lenda, conto popular, fábula, poema didáctico, saga... Narra o encontro
de Enrique II do Sacro Imperio Xermánico con Roberto II de Francia á beira do río Mosa
no ano 1023. O protagonista é un cabaleiro mozo que vive exiliado por querelas
contraídas cos señores aos que servía, lonxe do seu fogar na corte dun rei xusto para quen
traballa e do que recibe consellos e pan con cartos no seu interior. Os doce proverbios son
o punto de partida das distintas aventuras de Ruodlieb nas que amosa o seu valor. Cando
o cabaleiro decide regresar ao seu fogar e atoparse con súa nai, debe comezar a busca
dunha esposa, mais non poderá até que capture un anano. Unha vez que o atrapa, o anano
a cambio da súa liberdade indícalle un tesouro e pronuncia unha profecía: o cabaleiro
casará con Heriburg tras matar a seu irmán e a seu pai.
Recensións:
- Román Raña, “A primeira novela cortés”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 635,
“Libros”, 13 xullo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 587, “Letras galegas”, 15 xullo
2017, p. 6.
Comeza presentando este Cantar e destacando que “fecha, sen dúbida, a épica latina
carolinxia antes da eclosión marabillosa das épicas francesa e alemá nas súas respectivas
linguas vernáculas”. Incide nas “rarezas” do Cantar: que é a “primeira novela cortés da
literatura occidental”, o “idioma en que foi escrito e nos numerosos xermanismos
espallados polos versos”, o “uso de hexámetros dactílicos (en concreto, os 2.306
actualmente conservados)” e que “a obra está desafortunadamente inconclusa”. Respecto
ao contido, resume a trama e destaca que os vencedores tratan con “extremada clemencia”
os vencidos, por mor dunha “clara influencia cristiá”. Destaca o dodecálogo dos preceptos
de sabedoría do heroe e finaliza parabenizando a Maite Jiménez pola súa “escrupulosa”
tradución.
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Referencias varias:
- Karmele Vázquez, “Unha ferrolá verte ao galego a primeira novela de cabaleiros”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 31 maio 2017, p. 36.
Dá conta da presentación deste Cantar na facultade de Filosofía e dos participantes nela.
Achega trazos desta obra escrita no último terzo do século XI en territorio alemán e
reproduce palabras da tradutora nas que salienta a importancia da súa escrita antes da
Primeira Cruzada, “cando un novo tipo de cabaleiro (Miles Christianus) aparece no
continente europeo”. Remata recollendo as palabras coas que a tradutora agradece ao
profesor Ramón Baltar a súa “revisión dos textos e da tradución”.
- Karmele Vázquez, “Ximénez achega ao galego as epopeas da Idade Media”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 2 xuño 2017, p. 41.
Destaca que na presentación do día anterior a tradutora incidiu na “defensa do concepto
de heroe e cabaleiro” e sinala que este Cantar presenta a “primeira escena de danza da
literatura medieval, o primeiro anano, o primeiro saúdo cortés, e aquí aparece tamén o
xogo do xadrez”. Remata aludindo aos demais participantes na presentación.

Anónimo, Cantar de Valtario, trad. do latín, intr. e notas Maite Jiménez Pérez, Cangas
do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. col. Vétera, n.º 12, 2017, 98 pp. (ISBN: 978-8492866-83-0).
Volume que acolle o poema latino, composto entre os séculos IX e X, baseado na lenda
das fazañas de Walter de Aquitania, heroe godo do reino de Tolosa. Conta cunha
“Introdución” de Maite Jiménez Pérez na que explica certos datos referidos aos
manuscritos atopados, ás conxecturas sobre a probábel autoría e sobre o argumento e o
protagonista. Por último, fala dos criterios que seguiu para esta tradución, así como nomea
os agradecementos e as referencias bibliográficas. Valtario era fillo de Alfere, gobernador
de Aquitania, quen entregou a seu fillo como tributo para conseguir a paz cando Atila
invadiu occidente. Valtario e Haganón loitaron no exército de Atila e Valtario, xunto coa
súa prometida Hildegunda, conseguiu escapar cun tesouro. Foron perseguidos por doce
cabaleiros nibelungos, dirixidos por Guntario, aos que Valtario matou, agás a Haganón.
Quedaron incapacitados, mais Hildegunda curoulles as feridas.
Referencias varias:
- Karmele Vázquez, “Unha ferrolá verte ao galego a primeira novela de cabaleiros”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 31 maio 2017, p. 36.
Dá conta da presentación deste Cantar na facultade de Filosofía e dos participantes nela.
Apunta o argumento desta obra escrita no século X e remata recollendo as palabras da
tradutora nas que agradece ao profesor Ramón Baltar a súa “revisión dos textos e da
tradución”.
- Karmele Vázquez, “Ximénez achega ao galego as epopeas da Idade Media”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 2 xuño 2017, p. 41.
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Destaca que na presentación do día anterior a tradutora incidiu na “defensa do concepto
de heroe e cabaleiro” e sinalou que este Cantar fusiona “a tradición xudeo cristiana, o
latín e o carácter xermánico”. Remata aludindo aos demais participantes na presentación.

Samósata, Luciano de, Diálogos de mortos e Diálogos mariños (ed. M. D. Macleod,
Lucian, vol. 7, Cambridge, Massachusetts, 1961), trad., intr. e notas María Teresa Amado
Rodríguez, corrección normativa e ortotipográfica Moisés Barcia, maquetación Anxa
Correa, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Vétera, n.º 13, 2017, 150 pp.
(ISBN: 978-84-92866-84-7). 
Volume que reúne as traducións de “Diálogos de mortos” e “Diálogos mariños” de
Luciano de Samósata (Samósata, Siria, 125-181), completando deste modo a serie dos
“Diálogos” deste autor traducidos ao galego. O volume preséntase dividido en catro
bloques: “Introdución”, “Diálogos de mortos”, “Diálogos mariños” e “Índice de nomes
propios”. A Introdución móstrase separada en varios apartados de índole explicativa: “O
autor”, “A obra”, “Os Diálogos”, “Luciano en galego”, “A nosa tradución” e
“Bibliografía”. No primeiro dos apartados dáse conta de forma breve da vida do autor e
da súa relevancia, pasada e presente. Após este introito, recóllese a obra organizada non
cronoloxicamente, mais si atendendo á súa temática: (I) obras de tendencia retórica e
sofística, (II) obras de crítica social e da actualidade e (III) obras satíricas e morais, grupo
este no que se insiren os Diálogos de mortos e os Diálogos mariños. A seguir, achégase
unha sucinta aproximación ás características máis relevantes dos Diálogos. Primeiro
aténdese aos Diálogos de mortos, un texto no que comparten espazo personaxes
históricos, heroes mitolóxicos e xentes descoñecidas que responden á caracterización de
tipos avarentos, cazafortunas ou parasitos. Xa nos Diálogos mariños os personaxes son
divindades relacionadas coa auga, ninfas, ríos, tritóns ou Poseidón, e céntranse en
historias cómicas sobre aventuras amorosas. No seguinte apartado, “Luciano en galego”,
dáse conta das traducións que se publicaran anteriormente e precísase o texto grego
utilizado para a presente tradución. Engádese que se respectan a orde dos Diálogos da
citada edición, e que se inclúe a numeración tradicional dentro de cada un deles. En “A
nosa tradución” explícase que, no referido á fraseoloxía, se optou por substituíla por
expresións galegas nalgúns casos de sentido equivalente e, noutras, respectouse a
literalidade, mais advírtese en nota. Xa na bibliografía reúnense outras edicións e
traducións que foron de utilidade para a tradución da presente obra. Finalmente, achégase
unha listaxe, organizada alfabeticamente, con referencias e breves explicacións sobre
personaxes e espazos míticos ou reais que aparecen no decorrer da obra, para que o
lectorado poda consultalas.
Recensións:
- Ana Gloria Rodríguez Alonso, “Novas traducións de Luciano de Samósata”, Grial.
Revista Galega de Cultura, n.º 214, abril, maio, xuño 2017, pp. 72-73.
Indícase que Diálogos de mortos. Diálogos mariños ofrece unha escolma de personaxes
e historias variadas onde seres vinculados ás augas como Poseidón, Tritón e as Nereidas
protagonizan parodias de diferentes episodios mitolóxicos. Saliéntase o ton humorístico,
o orixinal tratamento do material mitolóxico e a valentía na acentuación dos pronomes
propios, coherente coas normas de transcrición, pero afastadas da tradicional.
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VI. 2. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN OU COLABORACIÓNS FIXAS
Abilleira Sanmartín, Xosé, “Evaristo de Sela, transmisor en galego do mundo clásico,
no seu centenario”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, “Tribuna abierta”, 2
marzo 2017, p. 42.
Comeza lembrando que ese día se cumpre o centenario do nacemento de Evaristo de Sela
(nome artístico de Evaristo González Fernández), de quen salienta que foi “vítima da
represión franquista”, que escribiu sobre todo poesía en galego e o seu “autodidactismo
con respecto aos estudos do mundo clásico”. Destaca as súas traducións ao galego da
Ilíada e a Odisea de Homero, da primeira Filípica de Demóstenes, dalgún parágrafo do
Critón de Platón, de parte da Asteia de Hierocles, e dalgúns versos de Catulo. Enumera
referencias clásicas presentes no seu poemario Versos de preso e outras rimas (da Guerra
Civil ó 1975) e salienta a escolma bilingüe grego-galega de poetas gregos modernos que
traduciu, xunto con Kavafis, e a tradución de “autores revolucionarios do século XX, ben
pouco coñecidos e bastante silenciados”, caso de Mikelis Áblikhos e Fotis Angoulés.
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VII. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
VII. 1 NARRATIVA
VII. 1. 1. NARRADORES GALEGOS
Aleixandre, Marilar, Alí Babá, Morxiana e os corenta usureiros, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Costa Oeste, [lectorado mozo], marzo 2017, 63 pp. (ISBN: 978-84-9151-053-6).
Relato de Marilar Aleixandre (Madrid, 1947), dedicado “Para Xosé Lapido, quen tivo que
lembrar contrasinais en moitas ocasións”, que se abre cun breve prólogo, “O zoco de
Alepo”, no que se inicia a historia e onde se sitúa un estranxeiro, Antoine Galland, que se
dispón a escoitar a voz dunha narradora: o conto titulado “Palabras que fenden pedras”.
A partir de aí, ao longo de cinco capítulos titulados “Palabras que fenden pedras 1. Ábrete
sésamo!”, “Palabras que fenden pedras 2. Cassim e Baba Mustafá”, “Palabras que fenden
pedras 3. Os sinais na porta”; “Palabras que fenden pedras 4. As tallas de aceite” e
“Palabras que fenden pedras 5. Compartir o sal” coñécese a historia tradicional de Alí
Babá e os corenta ladróns, mais contada pola verdadeira protagonista, Morxiana, unha
muller ousada que se enfrontará con xente inmoral que se aproveita dos máis febles e
desfavorecidos. A súa valentía levaráa a dar a volta ao mundo e a salvar tanto á súa familia
coma a toda a vila. Péchase esta reescrita do conto clásico cun “Epílogo: A narradora do
zoco de Alepo” no que o forasteiro do zoco, Antoine Galland, interroga á contadora para
saber máis da historia e coa negativa desta pois “O que ocorreu despois non forma parta
da historia, nin debe a contadora inventalo. A historia é un pelouro que vai perdendo
cousas ao rodar e incorporando outras. Talvez sexa distinta se ti a contas de novo, ou se a
contase Baba Mustafá. Se eu a contase de novo sería distinta, pois unha contadora non
narra igual a mesma historia dúas veces. O que eu diría é que cada un de nós debe afiar
as súas propias paalbras se quere usalas para fender pedras”.
Recensións:
- Mario Regueira, “Das vellas historias de Oriente”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao
pé da letra”, 31 agosto 2017, p. 6.
Explica como o marco da reescritura dos clásicos da literatura se ofrece como unha
oportunidade para as literaturas minorizadas de amosar realidades dende unha óptica máis
xusta ou actualizada. Neste senso, pón de manifesto que a autora Marilar Aleixandre
presenta na súa obra unha visión diferente da historia do clásico Alí Babá, na que destaca
o protagonismo feminino e a vinculación dos viláns clásicos coa realidade
contemporánea. Porén, cuestiónase até que punto a obra pode realmente funcionar como
unha metáfora que apela á realidade contemporánea ou simplemente os cambios
introducidos son “unha nota anacrónica”. Finalmente, destaca a capacidade da autora para
recrear lingüisticamente un ambiente que evoca o Oriente dos mitos.
- Juan José Varela, “Afiando as palabras que poden chegar a fender pedras”, El Correo
Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 15 outubro
2017, p. 4.
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Logo de lembrar o argumento da historia de Alí Babá, incluída n’As mil e unha noites, e
de falar da orixe da lenda de covas e ladróns, detense na obra de Marilar Aleixandre e na
súa protagonista Morxiana, unha “muller ousada” que se enfronta a diferentes
adversidades. Dise que nesta ocasión se presenta unha nova perspectiva da historia
tradicional que achega matices distintos e a posibilidade doutras interpretacións nun
discurso “coidado e extremadamente preocupado coa escolma léxica e semántica”. Juan
José Varela subliña a relevancia da actuación de Morxiana na resolución do conflito e
comenta algúns trazos da obra, tales como as características da voz narradora ou a
presenza de figuras literarias que “dan un salto para o presente cando a devandita
narradora, nunha licenza moi ben traída porque é clave para entender quen foron e quen
son eses usureiros, compara metaforicamente as bandas de ladróns de camiños coas
grandes corporacións bancarias”.
- Sofía Malvido Cordeiro, “Alquimia narrativa”, Tempos Novos, n.º 246, “Protexta”,
“cultura”, novembro 2017, p. 87.
Ofrécese unha recensión da obra Alí Babá, Morxiana e os corenta usureiros (Galaxia,
2017), de Marilar Aleixandre. Faise referencia a obras anteriores da autora no eido da
Literatura Infantil e Xuvenil coma A formiga coxa (1989), O rescate do peneireiro (1990)
ou A expedición do Pacífico (1994), que foi galardoada co Premio da Crítica de Galicia.
No marco da literatura para adultos, alúdese ás obras Tránsito dos gramáticos (1993) que
foi finalista do Premio Xerais e ao poemario Catálogo de velenos (1999). Sublíñase que
a obra presentada constitúe unha reelaboración da historia de Alí Babá, quen descobre un
tesouro nunha espenuca e se apropia dunha parte para sacar adiante aos seus familiares.
Achégase que o argumento xira arredor do roubo na cova por parte do irmán de Alí Babá
e a vinganza dos ladróns que custodian o tesouro, co protagonismo de Morxiana, serventa
de Alí Babá, que resolve o conflito. Reflexiónase sobre a perspectiva feminista que se lle
outorga á historia e sobre a inclusión da personaxe de Antoine Galland, quen se sospeita
que incluíu este relato n’As mil e unha noites.

APAMP, Elisa no mundo das marabillas, ilust. APAMP, Vigo: Editorial Galaxia
[lectorado autónomo], 2017, [28] pp. (ISBN: 978-84-9151-036-9).
A Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (APAMP) é a responsábel
deste texto narrativo inventado, escrito e ilustrado, segundo se explica nun paratexto final,
por Diana, Pili Álvarez, Anabel, Eduardo, Elisa, Reyes, José Varela, Gonzalo Llamedo,
Javi, Mariloli, David Gil, Fernando, Óscar, Juan, Adolfo, Carlos, David Bóveda, Laura,
Pepe, Isaac, Raquel, Sergio, Gonzalo Jorge, Adrián, Susana, Sara, Pili Rivas, Toñe, Tere,
David Louredo, Inés, Antón e Fedra. Naceu no obradoiro artístico do centro residencial
da asociación para compartilo cos nenos e nenas do CEIP Alfonso Rodríguez Castelao,
de Navia (Vigo), co gallo da celebración do Día Internacional do Libro do ano 2015.
Trátase dun conto, dedicado “A ti, que es quen de cambiar o mundo se camiñas xunto a
nós imaxinando mundos marabillosos”, que ten como protagonista a Elisa, unha muller
alegre e soñadora que se move en cadeira de rodas e ten parálise cerebral. Un día decide
construír unha casa rodante para percorrer o mundo, aventura á que se lle sumarán
diferentes personaxes que vai atopando no seu camiño: un estraño can, con ollos
morriñentos, abandonado por ter seis patas e os ollos birollos; unha pequena árbore, sen
follas, pólas lánguidas e tristeiras, rexeitada por non medrar axiña e converterse nunha
fermosa árbore froiteira para o xardín; un ciclista, abandonado polo seu equipo por non
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gañar a última carreira, e unha nena orfa. Xuntos farán dun castelo abandonado no medio
dun prado o seu fogar, onde conseguirán ser felices (a planta dando froitos inesperados,
pero deliciosos e abundantes; o can, non sentindo a dor da diferenza e si o feito de ser
único e irrepetíbel; a nena Esperanza sentíndose amada e, xa de maior, formando unha
escola ambulante; o ciclista namorándose de Elisa e esta preparando novamente a casa
rodante para iniciar un novo soño, quizais acompañada do ciclista).
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Papiroflexia y otras actividades”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 18 marzo 2017, p. 70.
Entre outras novas, informa da presentación de Elisa no mundo das marabillas no marco
do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra.

Arias Correa, Azucena, Debaixo dun parasol, ilust. Ignacio Hernández, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Merlín, n.º 263, de 9 anos en diante, abril 2017, 217 pp. (ISBN:
978-84-9121-192-1).
Narración de Azucena Arias Correa (São Paulo) que se divide en sete capítulos e está
dedicada á nai e á irmá da autora. A historia sitúase ao comezo do verán no que a
protagonista decide contar as aventuras que viven as familias dos parasoles veciños: o
progreso que vai conseguindo Sabela para que o seu pai deixe de utilizar o móbil e o
ordenador na praia; as técnicas que utiliza Manolo para estudar na casa e aforrar para
unha táboa de surf nova e poder xogar con Xiomar; como as xemelgas Xiana e Mariana
van aprendendo novos xogos grazas á bisavoa; como Lois quere cambiar de nome para
que deixen de berrarlle por todo ou como Roi, o pirata sanguinario, e Antía, a terror dos
mares, van avanzando no seu proxecto de seren piratas (cos seus parches, prismáticos,
caixas dos tesouros etc.). Así mesmo, a voz narradora conta nun diario o seu pasado no
último colexio nun momento no que, por non poder camiñar a causa dunha mala caída,
sofre acoso e medo. Na praia estabelece relación con Nandi, unha nena inmigrante que
deixou nun pobo africano a familia e a quen axudará para que, co “movemento
interparasoles” e a Cruz Vermella, poida rencontrarse cos seus. A narración textual
acompáñase dos debuxos a cor de Ignacio Hernández (A Coruña, 1988).

Babarro, Xoán, Hilario e os tres medos, ilust. Iria Fafián, Santiago de Compostela:
Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col. Serie laranxa, a partir de 10 anos, 2017, 128 pp.
(ISBN: 978-84-16834-20-4).
Novela fantástico-realista, escrita por Xoán Babarro González (Calvelo de Maceda, 1947)
e ilustrada por Iria Fafián (Cataluña, 1988), na que se abordan temas como o acoso
escolar, a amizade, o afecto e a morte. A historia divídese en quince capítulos e é contada
pola protagonista, Abeba, quen dende a idade adulta, narra o que lle aconteceu de nena.
Abeba é unha rapaza de cor que vive cos seus pais adoptivos. Na chegada á nova escola,
convértese no foco das burlas dos seus compañeiros, sobre todo, de Prudencio e, malia
tentar defenderse, a situación aféctalle até o punto de deixar de comer, de suspender os
exames na escola, de non querer falar con ninguén e de ter moito pesadelos. Será a señora
Lola, unha veciña xa maior que ten problemas para recordar certas cousas, e o seu caxato
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Hilario, un agasallo dos pais de Abeba á veciña realizado polo tío Eusebio, quen
conseguirán axudar a protagonista. Despois de varias visitas ao médico e un talismán da
señora Lola, a saúde de Abeba irá mellorando, así como o seu rendemento na escola e a
súa relación cos compañeiros. Como Hilario desapareceu, Abeba quere agradecerlle á
señora Lola todo o que fixo por ela regalándolle un caxato novo, polo que deciden ir a
Benilde, onde vive o tío Eusebio, a por outro cataxo. Alí, a señora Lola mostraralle a
Abeba a árbore de onde saíu Hilario e despedirase dela. Ao regresar á casa, pola noite, o
ladrido do can Silencio daralles a entender que algo vai mal: a señora Lola morreu. Nunha
nota que a anciá deixou, cederalle o cataxo a Abeba, quen, xa de adulta, formou unha
familia con Prudencio e exerce como meteoróloga. No cataxo hai gravados as mesmas
tres liñas que a señora Lola lle tatuara a Abeba no pulso (unha tatuaxe na que as tres raias
representan o medo aos compañeiros, aos médicos e a ela mesma) e que se corresponden
co seu nome escrito en amhárico, algo que a fai sentirse orgullosa da súa orixe. A
ilustración figurativa da cuberta presenta cores escuras e representa á perfección a historia
que se conta no libro.

Cajaraville, Héctor, O segredo da casa de Formoso, Santiago de Compostela: Santillana/
Edicións Obradoiro/ Oqueleo, col. Xuvenil, [lectorado mozo], marzo 2017, 224 pp.
(ISBN: 978-84-16834-43-3).
Novela de Héctor Cajaraville (Santiago de Compostela, 1974) na que se aborda a temática
da diáspora galega cara á América e se recupera o motivo da Guerra civil española e as
súas consecuencias. Nela cóntanse as vivencias e sentimentos que afloran no
protagonista, David Caamaño Formoso, na súa primeira viaxe a Galicia, lugar de
nacemento de seus pais, Carmiña e Laureano, un de tantos matrimonios galegos que se
viron na obriga de emigrar cara a Nova Jersey a mediados dos anos 90 en busca dunha
vida mellor. Alí nace o seu único fillo, David, quen, cumpridos os dezaoito anos, viaxa a
Céltigos (situado ao norte da provincia da Coruña), para coñecer as súas orixes e, á súa
vez, vender a parte da casa que lle quedou en herdanza da nai, “a casa de Formoso”.
Durante a súa estadía de catorce días en Galicia, David descobre todo un mundo
extraordinario, totalmente oposto ás ideas preconcibidas que el tiña. Se ben a súa idea
inicial era marchar o máis axiña posíbel da aldea, o certo é que segundo pasaban os días
o protagonista síntese máis próximo e fascinado por esta terra. Coa axuda da súa curmá
Sonia, o mozo visita os principais lugares que compoñen a xeografía galega e descobre a
cultura e os costumes da capital galega. O amor, a amizade, a familia, as lembranzas, a
memoria, etc. están presentes no relato deste mozo preuniversitario que regresa a Nova
Jersey moi feliz por ter coñecido a realidade e cultura galegas.

Calveiro, Marcos, Días azuis, sol da infancia, fotografía cuberta Shutterstock, [Vigo]:
Tambre, col. Catavento, n.º 35, 2017, 182 pp. (ISBN: 978-84-9046-239-3).
Novela de formación na que Marcos Calveiro (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, 1968)
aborda por vez primeira na súa escrita a representación da Guerra civil española. Tras
dúas citas de José Saramago e de Dulce Chacón, encomeza a trama sobre os inicios da
contenda e a toma de Madrid. Enfócase dende a perspectiva da guerra vivida e recordada;
preséntase baixo a forma dun caderno escrito pola nai de Nico para reconstruír a historia
do seu pai Nicasio e estrutúrase en capítulos narrados ben en primeira ben en terceira
persoa. Os capítulos impares correspóndense coa voz narrativa de Nico, quen relata as
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pescudas que realiza para descubrir o significado oculto do agasallo dun mangado de
pirixel que a cotío repite o seu avó Nicasio. Os pares, pola súa parte, dan conta da vida
do avó Nicasio cando era mozo e tentaba sobrevivir en Madrid, cidade á que chega uns
meses antes de comezar a fratricida loita armada. Na capital decidir romper co seu pasado
en Galicia e afacerse á cidade madrileña grazas, nun primeiro momento, á axuda do
tolleito Matías, quen o acolle na súa casa e na súa vida e o pon en contacto co mundo do
cinema, a través do seu traballo como acomodador do cine Capitol e dos seus amigos,
entre os que salienta o anarquista director de cinema Armand Guerra, quen se converte,
uns meses despois, no seu seguinte benefactor. As claves do crebracabezas da vida do
“pequeno soviet” Nicasio están ocultas en varios obxectos: un mangado de pirixel e o
contido dunha caixa do avó gardada no alboio da casa de Manzanares: alfergas de cana;
un prezado recorte para Domingos, o pai de Nicasio, publicado en ABC o 19 de xuño de
1924 e que informa dunha protesta de segadores en Ávila; unha fotografía tirada durante
as festas de San Pedro en Arévalo en 1936; unha fotografía da actriz e cantante Venus
Loura (alcume da vedete francesa Marlène Grey), protagonista do elenco do filme Carne
de fieras, de Armand Guerra; unha tarxeta postal da estrea do filme Tempos modernos no
cine Capitol en febreiro de 1936; dous exemplares dedicados por Antonio Machado e
Juan Ramón Jiménez.
Referencias varias:
- Diego Ameixeiras, “O resplandor da memoria”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Galego”, “1.280 Almas”, 4 agosto 2017, p. 8.
Sinala a importancia da memoria na obra de Marcos Calveiro ambientada na Guerra Civil
Española e compara a abordaxe dela polo protagonista cunha cita de Juan Marsé.

Canosa, María, A cazadora de estrelas, ilust. Dani Padrón, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Merlín, n.º 262, de 9 anos en diante, abril 2017, 106 pp. (ISBN: 978-849121-191-4).
Relato de María Canosa (Cee, 1978) que foi finalista no Premio Merlín nos anos 2015 e
2016 e que entre os temas que presenta se atopan a amizade, a violencia e o respecto por
seres indefensos, a ruptura de roles establecidos ou o valor das persoas polas capacidades
e non por condicionantes doutra natureza. Dedicada “A Ana, para que sempre saiba cazar
estrelas e soños” e dividida en vinte capítulos titulados, esta obra ten como protagonista
a Megumi, unha cazadora de puntería certeira, intelixente, valente e arriscada que non
dubida en mudar o seu físico e romper coas normas da sociedade na que vive, e mesmo
abandonala, por lealdade á súa compañeira, a egua Turrón. Amazona e besta destacan
polo bo facer na caza de estrelas, permitida unicamente ás mulleres de cabelo louro,
requisito indispensábel para a realización dese oficio mais que, a diferenza dos homes, as
imposibilita para ocupar postos directivos ou de representación na comunidade na que
viven. Esa habelencia das protagonistas provoca a envexa dos compañeiros,
especialmente de Zeus, quen non dubida en recorrer a malas artes para conseguir os seus
obxectivos e superar a Megumi. O amor por Turrón e por eses corpos celestes con luz
propia que a moza captura, mais que tamén coida con auga con limón e azucre para que
se recuperen, lévaa a indagar sobre o traballo realizado no Observatorio de estrelas da
comunidade que, para sorpresa da protagonista, está moi lonxe do esperado e desexado.
Así, as súas descubertas lévana a enfrontarse a quen sexa preciso, incluída a máxima
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autoridade da comunidade, quen finalmente resultará un aliado con quen a cazadora de
estrelas argallará as ideas necesarias para mudar a sociedade na que viven e na que o
aspecto físico é unha cuestión que condiciona a vida dos membros desa comunidade,
sobre todo das mulleres.
Recensións:
- Mario Regueira, “A puntería das amazonas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 25 maio 2017, p. 6.
Comenta como o xénero fantástico se converte nun espazo ideal para o desenvolvemento
e creación de universos propios para a autora María Canosa, destacando o punto onírico
alcanzado na súa narrativa. Despois de lembrar o argumento d’A cazadora de estrelas,
destaca as características máis relevantes da protagonista: unha heroína independente,
tolerante, responsábel cos demais, íntegra e valente, valorando, sobre todo, a amizade.
Finalmente, destaca a habilidade da autora para crear universos caracterizados pola
orixinalidade.

Canosa, María, Muriel, Premio Merlín de Literatura Infantil, ilust. Lucía Cobo, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, n.º 264, de 9 anos en diante, outubro 2017, 192
pp. (ISBN: 978-84-9121-274-4).
Narración de María Canosa (Cee, 1978) que fala de xustiza, da honestidade e da amizade,
aínda que tamén presenta ingredientes da intriga, da ilusión e da curiosidade do
protagonista, unidos á maxia e fantasía. Estrutúrase en vinte e cinco capítulos e nela
reivindícase a figura dos avós, así como tamén as materias primas e os oficios máis
tradicionais e en perigo de extinción, como pode ser o de leiteiro. Ten como protagonista
a Muriel, un neno que bota de menos a súa avoa, coa que conversaba, quen lle contaba
contos, coa que gozaba dos pasteis e dos bicos máxicos e da que só lle queda como
recordo o maxestuoso carballo que ela plantara para el. Na compaña dun raposo riseiro,
chamado Blim (personaxe que intertextualiza con O principiño), co que descifra o
verdadeiro valor da amizade e das relacións persoais, Muriel adéntrase na aventura da
descoberta e do proceso de madureza, enfrontándose aos seus medos. Pouco a pouco o
gris que tingue a triste e sombría vila de Cartaria na que vive cambiará cara á cor que
simboliza a conexión co seu pasado feliz, a través da figura da avoa, do recendo do leite
e da importancia das cartas, que atesouran información e emoción e que lle entrega o
enigmático leiteiro Fígaro, quen o leva a coñecer o seu castelo na luminosa Martiñeira. A
narración textual acompáñase das ilustracións figurativas de Lucía Cobo (Lugo, 1982).
Recensións:
- María Navarro, “Universos de seu”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 644, “Libros”,
2 novembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 591, “Letras galegas”, 4 novembro
2017, p. 10.
Comenta que esta obra aborda a perda dun ser querido na vida dun rapaz da aldea de
Cartaria. Dise que amosa unha situación dramática na que a ausencia da avoa de Muriel,
o protagonista, esta presente en moitas situacións do día a día que fan que o rapaz recorde
continuamente o desasosego que produce a morte. Destácase o elemento fantástico da
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obra, que xoga un papel funfamental na obra, e a ficción como recurso que proxecta a
realidade dos sentimentos do rapaz protagonista.
- Ramón Nicolás, “Maxia nas palabras e nos soños”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 3 novembro 2017, p. 8.
Tras nomear as obras vinculadas ao Premio Merlín Rubicundo (2015) e A cazadora de
estrelas (2017), destaca de Muriel os valores da “sensibilidade creativa, por un lado, e a
talentosa carga imaxinativa baixo a que se idea”, o “rexistro literario moi coidado e
fluído”, o “universo creativo solvente” e “personaxes e espazos xustos marcados por
contrastes significativos”. Cualifica os espazos de Cartaria e Martiñeira como “símbolos
da sombra e da luz, do gris e da luz” e destaca que “as incógnitas, os enigmas continuos
que pairan por todo o argumento resultan operativos para prender a atención nestas
páxinas”, que denomina como “esas que non se escriben xa, esas que atesouran
información e emoción”.
Referencias varias:
- J. M., “Chega ás librarías ‘Muriel’, o Merlín de María Canosa”, El Correo Gallego,
“Costa da Morte”, 20 outubro 2017, p. 32.
Anuncia a chegada ás librarías de Muriel, obra gañadora do Premio Merlín de Literatura
Infantil 2017.
- Alicia Pardo, “María Canosa. ‘Escribir para rapaces é unha enorme responsabilidade,
pero non está valorado”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 21 novembro
2017, p. 10.
Recolle unha conversa con María Canosa na que fala sobre a recepción do Premio Merlín
de Literatura 2017, sobre a temática de Muriel e sobre as intencións ao escribila.
- Mariluz Ferreiro, “Dejad que los niños se acerquen al libro”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 2 decembro 2017, p. 38.
Informa das diferentes actividades da Feria Internacional do Libro de Guadalajara e
destaca o programa de actividades organizado pola Xunta de Galicia, no que se inclúe a
presentación de Bruxa e familia, de Paula Carballeira. Ao mesmo tempo, tamén menciona
que a obra Muriel está pendente de tradución e a autora, María Canosa, falou da súa
temática, que apela á sensibilidade do lectorado.

Carou Figueira, Natalia, A Cova da Moura, ilust. Xosé Gimeno, A Coruña: Baía
Edicións, col. Meiga Moira, n.º 31, [lectorado mozo], marzo 2017, 279 pp. (ISBN: 97884-9995-215-4).
Novela de carácter histórico, de Natalia Carou Figueira (Boiro, 1974), que aborda temas
e tópicos como o abuso de poder, as desigualdades, o sometemento, as inxustizas, as
agresións sexuais, a violencia, a ambición etc. Trátase de dúas tramas argumentais que se
mesturan de xeito paralelo. A primeira historia, ambientada na Galicia medieval,
concretamente no século XVI, xira arredor de Cleofar, unha rapaza campesiña de catorce
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anos que foi vítima de abusos sexuais por parte do señor do castelo de Soutomaior, don
Pedro Álvarez. Este suceso truncará a súa vida para sempre, feito que fai que a moza,
chea de rabia e odio, teña como único propósito a vinganza. Para conseguir o seu fin,
conta coa axuda dos seus dous mellores amigos, Tristán e Sancho, dous veciños da aldea
de Seredia. Unha vez que conseguen entrar no castelo, Cleofar faise con material moi
valioso que demostraría os delitos cometidos polo conde de Soutomaior durante anos.
Finalmente, don Pedro é condenado e Cleofar consegue acadar a paz que tanto desexou
durante anos. Os protagonistas da segunda historia, Malena e Mateo, son dous amigos
que se encargan de restaurar o antigo castelo de Soutomaior. Nel descobren a existencia
da chamada “Cova da Moura”, en cuxo interior se atopan restos de documentos e obxectos
que Cleofar fora recompilando durante a súa estadía no castelo para demostrar a
culpabilidade de don Pedro. A ambición e a violencia de Mateo truncará a súa vida e a da
súa compañeira de traballo de tal xeito que el entrará no cárcere e ela, por fin, sentirase
libre e con ganas de comezar unha nova vida. Péchase a novela cun epílogo onde se
ofrecen datos relevantes arredor do personaxe histórico de Pedro Álvarez de Soutomaior,
ademais de incorporar un enlace (“Xenealoxías do Ortegal”) que ofrece un cadro
xenealóxico da familia Soutomaior co fin de facilitar a comprensión do lectorado. A
novela, organizada en vinte e sete capítulos breves, incorpora ilustracións en branco e
negro, reforzando así os momentos de clímax da novela.

Castro, Raquel, Bestiario doméstico, ilust. Dani Padrón, Vigo: Editorial Galaxia, col.
árbore/galaxia, n.º 218, a partir dos 10 anos, abril 2017, 121 pp. (ISBN: 978-84-9151064-2).
Relato de Raquel Castro (Alxén, Salvaterra de Miño) no que ao longo de doce breves
capítulos un narrador en terceira persoa conta a vida cotiá dos animais nunha casa de
campo e a personalidade específica de cada un deles. Cada capítulo, que leva o nome do
animal que o protagoniza, presenta a taxonomía do animal e mesmo unha breve descrición
física. No capítulo seguinte, o animal descrito aparecerá novamente como personaxe da
historia. Así, achégase a vida do sapoconcho, o can de palleiro, o gato pedrés, o rato de
campo, a formiga, o porco, a vaca, a ovella, a galiña, a mosca, a araña e, por último, o
home. O texto acompáñase dos debuxos realista de Dani Padrón.
Recensións:
- María Navarro, “Para gozar da natureza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 635,
“Libros”, 13 xullo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 587, “Letras galegas”, 15 xullo
2017, p. 6.
Comeza explicando que a obra de Raquel Castro conta a historia dun grupo de animais
na que se amosa as súas dotes para adaptarse a un medio non sempre doado, destacando
as cualidades de cada un deles e mais as que os demais lles atribúen. Explica como os
personaxes conflúen entre si interactuando física e emocionalmente, creando unha
especie de ecosistema xeral. Destaca como o tratamento das emocións e de situacións da
vida cotiá a través de personaxes animais, convértese, xunto coas ilustracións de Dani
Padrón, nun dos aspectos máis engaiolantes e atractivos do relato. Finalmente, reflexiona
sobre os paralelismos que amosan as historias dos personaxes coas historias humanas,
dando a entender que os que pensan non son sempre os homes.
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Cimadevila, Fernando M., A incríbel viaxe de Noa, Santiago de Compostela: Contos
Estraños, col. 10.000 MUTANTES!, decembro 2017, 218 pp. (ISBN: 978-84-9477-4850).
Novela distópica de Fernando M. Cimadevila (Vigo, 1977) ambientada nun mundo
imaxinario que consta, por unha parte, dunha cidade chamada Urbe e, por outra parte, de
diversos lugares que compoñen a Rexión Exterior. A obra está estruturada en dezaseis
capítulos titulados e máis un epílogo. Ábrese cunha dedicatoria ao fillo do autor:
Fernando. Conta cun limiar no que o trasunto do escritor entra a formar parte do mundo
fiticio e presenta a historia recorrendo á estratexia do manuscrito atopado. A continuación,
nárrase en primeira persoa a desparición do mundo de Noa dende o día no que foxe do
fogar cos seus pais e asome o encargo de trasladar un precioso obxecto a unha illa. Noa é
a protagonista da novela que, perseguida polos axentes da Corporación, vai cumplir a súa
misión na compaña do seu can, Martin, e coa axuda de novas amizades, entre as que
destacan o androide Rory ou o Xinete do Vento chamado Artay, de quen remata namorada.
Referencias varias:
- Montse García, “Fernando M. Cimadevila. ‘A novela é unha crítica ao uso da
tecnoloxía”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, 27 decembro 2017, p. L7.
Entrevista a Fernando M. Cimadevila na que fala sobre esta novela.

Costas, Ledicia, A señorita Bubble, ilust. Andrés Meixide, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Sopa de libros, n.º 65, de dez anos en diante, setembro 2017, 168 pp. (ISBN:
978-84-9121-254-6).
Relato fantástico realista de Ledicia Costas (Vigo, 1979) que intertextualiza con obras e
personaxes clásicos da Literatura Infantil e Xuvenil, tales como Mary Poppins, Charlie e
a fábrica de chocolate ou os contos de Alí Babá, e no que se presenta como temática o
respecto á diferenza. Ten como protagonistas a dúas irmás de nove e seis anos
respectivamente, Noa e Sofi, que entran en contacto coa personaxe que lle dá título á obra,
a señorita Bubble, logo de fuxiren da escola por estaren castigadas sen poder ler. Esta
inventora e mecánica estrafalaria, coñecedora do tratamento recibido polas rapazas por
parte da bibliotecaria e da directora, ofrécese a axudalas e lévaas á súa mansión, onde
Noe e Sofi descobren inventos fantástico, unha gata mecánica e mesmo un neno cun
corazón artificial. De regreso na casa, os pais prohíbenlles un novo contacto coa inventora
por ter fama de meiga e secuestradora de nenos e, na escola, dona Úrsula e dona Paola
obríganas a escribirlle unha carta con mentiras, mais a señorita Bubble, coñecedora da
verdade, solicítalles ás irmás novas visitas. O reencontro na mansión Bubble ocasionará
entre a xente do lugar o fanatismo propio da ignorancia, mais a inventora e as rapazas
conseguirán escapar dos perigos, así como liberarse, grazas ás bágoas de Vincent,

das malvadas profesoras quen, así mesmo, exercían até o momento outras
actividades pouco éticas. As ilustracións figurativas de Andrés Meixide (Vigo, 1970)
lembran a estética das películas de Tim Burton.
Recensións:
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- Mario Regueira, “Ciencia, máquinas e inventoras”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao
pé da letra”, 9 novembro 2017, p. 6.
Comeza destacando a versatilidade e orixinalidade da autora Ledicia Costas e lembrando
que moitas das súas obras poden considerarse xa clásicos da literatura infantil e xuvenil
galega. De seguido, explica como novamente n’A señorita Bubble destaca a influencia do
cinema fantástico e a xestión do marabilloso realizada por Tim Burton. Por outra banda,
destaca algunhas das características desta obra, tales como a existencia de personaxes
máxicos, proxectos inexplicábeis e un toque steam- punk. Finalmente, explica que a
protagonista non é só un personaxe máxico, senón tamén unha inventora e un personaxe
disidente que ten que lidiar con non ser aceptada na vila por ser considerada unha bruxa.
- María Jesús Fernández, “A señorita Bubble”, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil,
n.º 280, “Libros”, “De 10 a 12 años” novembro-decembro 2017, p. 65.
Pequeno repaso comparativo da obra A señorita Bubble, de Ledicia Costas. Sintetiza
algúns dos principais trazos da novela, como a súa ambientación steampunk, ou o
argumento no que as dúas irmáns protagonistas establecen unha amizade coa súa veciña,
que resulta ser una inventora extraordinaria. Descríbese a influencia de autores como
Jules Verne, Roald Dahl ou Tim Burton. Por outra parte, tamén se nomea a influencia de
Eduardo manstesoiras, no referente ao tratamento da violencia. Finalmente, resáltase a
calidade das ilustracións do ilustrador Fran Jaraba.
Referencias varias:
- M. G., “A señorita Bubble”, Sermos Galiza, n.º 267, “fóradeserie”, 11 setembro 2017,
p. 3.
Comenta brevemente a nova publicación de Ledicia Costas, A señorita Bubble, e apunta
que “esta historia ten a súa orixe noutro libro de Ledicia Costas titulado Jules Verne e a
vida secreta da smulleres planta, no que se mergullou no mundo dos inventos”. Sinala
tamén que “a escritora sentiuse atraída pola idea de escribir un libro sobre unha inventora
que manexase a tecnoloxía do vapor e que seguise a liña estética da corrente steampunk”.
- Xesús Fraga, “Ledicia Costas reivindica en ʻA señorita Bubbleʼ o papel da muller na
ciencia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23 setembro 2017, p. 32.
Sinala a reivindicación que a autora fai do papel da muller na Ciencia, así como de todas
as persoas que rompen os estereotipos sociais. Ademais, compara a excentricidade da
personaxe protagonista con protagonistas das obras de Roald Dahl.
- Ana Abelenda, “Ledicia Costas. ‘Con humor e pasteis o día vai rodado”, La Voz de
Galicia, “Muy de cerca”, 10 outubro 2017, contracuberta.
Recolle unha entrevista coa autora gañadora do Premio Nacional de Literatura Juvenil. A
autora comenta as súas impresións sobre o panorama da literatura nestes días e profundiza
en elementos dos seus traballos, así como o seu sentimento por ser a gañadora do premio.
Esta obra trata de dar conta sobre o tema da morte adaptado para que o comprendan nenos
pequenos e o entendan como algo normal e natural.
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Estévez, Xavier, Avións de papel, ilust. Marcos Viso, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Merlín, n.º 261, de 11 anos en diante, abril 2017, 200 pp. (ISBN: 978-84-9121-1907).
Novela de Xavier Estévez (Bruxelas, 1969) que foi finalista do Premio Merlín no ano
2016 e que presenta como temáticas a amizade, o bullying ou a arte, entre outros. Narrada
en primeira persoa, aínda que se alterna a voz dos personaxes, ten como protagonistas a
Lucas e Sara, dous rapaces de once anos que se coñecen cando o primeiro chama á porta
da casa da moza para devolverlle un avión de papel que, como cada día, esta guindara
pola fiestra da ventá. Ambos os mozos inician unha relación na que descobren o gusto
que ambos teñen pola lectura e mesmo, no caso de Sara, pola escrita de poesía. Así
mesmo, quen lea a obra descubrirá unha rapaza pouco sociábel por mor da súa
discapacidade e un rapaz con problemas na escola que será axudado por Lara, unha nova
profesora que o apoiará para unha mellor integración na clase. A aparición de diferentes
murais no barrio, asinados por alguén chamado Hopper, provocan un importante
escándalo social e o debate entre o alcalde, oposto ás obras do misterioso pintor, e mais
un importante número de cidadáns, que ven nos murais unha fonte de beleza e inspiración.
A parella protagonista descubrirá que a autora desas pintadas é Lara, a quen disuaden de
que siga con esa perigosa actividade. A profesora comprométese a pintar o derradeiro
mural, mais nun fatal accidente caerá ao baleiro e morrerá, de maneira que, aínda que os
habitantes do lugar botan en falta o pintor dos murais, só Sara e Lucas saberán quen era
a artista. Malia a dor pola morte de Lara, os dous mozos conseguen, durante toda a
experiencia que supuxo coñecer a profesora e investigar sobre os cadros, superar as eivas
propias e complexos. Lucas integrarase moito mellor na clase e Sara, de quen finalmente
se coñece que anda en cadeira de rodas, perderá o medo a saír da casa e será consciente
de que Lucas é un amigo no que confiar. Deste xeito ambos os personaxes conseguirán
facer fronte a estes problemas e superalos dun xeito positivo. O texto acompáñase das
ilustracións figurativas, de Marcos Viso (Ourense, 1973), nas que predominan as
tonalidades frías. Nas páxinas finais do volume tamén se acollen fotografías de grafittis
de autoría coñecida espallados polos muros de diferentes lugares.
Recensións:
- María Navarro, “Aeroliñas en papel”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 632,
“Libros”, 22 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 584, “Letras galegas”, 24 xuño
2017, p. 10.
Preséntase a novela de Xavier Estévez finalista do Premio Merlín de Literatura Infantil
do ano 2016 e comenta que a novela transcorre temporalmente durante un curso
académico, concretamente, o último curso de primaria. Neste contexto, explica que a obra
baséase na historia de dous rapaces de once anos, Sara e Lucas, que tratan de atopar o seu
lugar e superar o aluvión de emocións característicos desta etapa. Comenta, ademais, que
a arte ocupa un lugar relevante nesta historia destacando o “Street Art” como unha forma
de expresión que axuda a humanizalas cidades. Finalmente destaca as ilustracións de
Marcos Viso que lembran precisamente a arte urbana.
- X. F., “Avións de papel”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Para ler”, 10 xullo 2017, p. 25.
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Tras comentar que o autor foi finalista do Premio Merlín de Literatura Infantil en 2016
con esta obra, lembra o seu argumento. A seguir, dá conta dalgunhas das características
da novela como o feito de estar escrita en primeira persoa e que as voces dos protagonistas
se alternan ao longo do relato. Destaca, ademais, o papel que a arte urbana ten dentro da
obra na que se fai referencia a Hopper ou a Banksy. Finalmente, fai referencia á parte
gráfica, responsabilidade do ilustrador Marcos Viso, quen recrea o graffiti nas súas
ilustracións.
Referencias varias:
- Amalia Gallego, “Xavier Estévez. ʻLa llegada a la literatura siempre tiene un cierto
punto casual”, Atlántico Diario, “vida”, n.º 1.119, “Entrevista”, 16 abril 2017, pp. 2-3.
En conversa co autor, fai un repaso pola súa traxectoria literaria e adianta futuros
proxectos que o seguen a situar no marco da literatura infantil e xuvenil.

Fariña, Anxo, 4 xinetes, ilust. do autor, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, [mocidade],
marzo 2017, 384 pp. (ISBN: 978-84-9121-177-8).
Novela iniciática de Anxo Fariña (Vigo, 1977) que ten como protagonistas a catro mozos
que o destino une para facelos fortes. Trátase do mozo multimillonario Red Goldmann,
da xaponesa Mizuki, do fillo dun afamado arquitecto, Adán Atlantis, e da tenista de elite
Noa Luz. Aínda que con vidas que discorren paralelas os protagonistas averiguarán,
despois de diferentes circunstancias (nuns casos sufrir un golpe grande en forma de
accidente automobilístico ou aéreo e noutros padecer os efectos dunha terríbel
enfermidade ou descubrir unha identidade anónima que permite explorar/influenciar a
rede), que son os elixidos para levar a cabo a destrución do mundo. Unidos en N-Bábilon
concorrerán para desviar a fatalidade que supón a destrución de sete mil millóns de
persoas. Movidos por causas diferentes, finalmente todos conflúen no mesmo edificio, o
Ziggurat, un rañaceos erixido nunha cidade-Estado aparentemente perfecto pero que non
o é.
Recensións:
- Dolores Martínez Torres, “Unha narrativa magnética”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 630, “Libros”, 8 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 582, “Letras galegas”,
10 xuño 2017, p. 10.
Comeza describindo a portada da obra de Fariña, chamando a atención sobre o
interrogante que aparece na mesma: “Queres iniciar a Apocalipse? Aceptar/ Cancelar”.
Neste senso, explica que os catro membros que aparecen na portada están destinados a
destruír a humanidade para o cal contan cunha serie de superpoderes sobrecolledores. Por
outra banda, destaca que, como é común nas obras xuvenís, son os protagonistas
adolescentes os que terán que aprender a superar os obstáculos que se atopan, mentres
que os adultos aparecen coma antagonista ou personaxes secundarios. De seguido, da
conta das características da obra que axudan á identificación dos lectores cos seus
protagonistas: a semellanza en idade, pertencer a unha xeración millenial, a necesidade
de aventura fóra da realidade cotiá ou a busca de respostas a preguntas existenciais, son
algunhas destas cuestións. Explica tamén, que esta obra trátase dunha novela iniciática
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onde os personaxes enfróntanse á perda da inocencia e afonda sobre todo, no libre
albedrío pondo de relevo a posibilidade das persoas de elixir a pesar das consecuencias
dos nosos actos. Finalmente destaca a linguaxe próxima e a narración directa empregada
polo autor.
- María Navarro, “Perspectivas incumpridas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 643,
“Libros”, 26 outubro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 590, “Letras galegas”, 28
outubro 2017, p. 10.
Coméntase a obra que crea unha especie de paraíso para diferentes mozas e mozos no que
aparecerá unha metrópole onde non existen os vicios. Ten diferentes elementos que
resultan especialmente atractivos como os protagonistas, a idea de que as redes sociais
cobran moito poder e un comezo da trama prometedor. Sen embargo, vai perdendo
intensidade cando presenta acontecementos de difícil credibilidade e remata cun final
semiaberto/aberto que non cumpre as expectativas do lector.
Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Anxo Fariña. ‘Quiero que el lector reflexione sobre cómo se siente el
malo de la película”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 6 febreiro 2017, p. 15.
Entrevista a Anxo Fariña sobre a obra 4 Xinetes, na que conta como se lle ocorreu a idea
dun tema tan peculiar, o que sente cando os nenos e nenas continúan lendo as súas obras
sen que lles obriguen, a súa forma de enfrontarse á escritura segundo o público ao que se
dirixa a súa obra etc.

Fanjul González, María, Marisé e o lobo Ravachol, ilust. Sheila Rodríguez, [SilledaPontevedra]: Edicións Fervenza, [lectorado autónomo] 2017, 36 pp. COMPROBAR
(ISBN: 978-84-17094-23-2).
Historia de María Fanjul González (Pontevedra, 1998) na que por medio dun narrador en
terceira persoa se sitúa a acción, primeiramente na actualidade, con Marisé e súa nai en
Pontevedra, disfrazadas de viúvas para participar no enterro do Ravachol. A partir de aí a
nai dille que peche os ollos e trasládanse á Pontevedra do XIX, onde se encontran co
boticario Perfecto Feijoo Poncet, quen lle explica a historia do seu establecemento e do
loro, así como a morte deste personaxe que, a partir de 1985, formará parte do Entroido
pontevedrés.
Referencias varias:
- Belén López, “Marisé preséntalle aos nenos a Ravachol”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 22 decembro 2017, p. 63.
Informa da publicación, de María Fanjul González, Marisé e o loro Ravachal, a primeira
obra literaria da autora. Dise que o libro se presentou no Sexto Edificio do Museo de
Pontevedra, nun acto no que participou a autora e tamén a ilustradora da obra, Sheila
Rodríguez.
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Fernández Montes, Elena, Galofoguete, ilust. Inés Varela López, [Lugo]: Tórculo
Comunicación Gráfica, [prelectorado e lectorado autónomo], xaneiro 2017, [26] pp.
(ISBN: 978-84-617-6445-7).
Primeiro álbum de Elena Fernández Montes (Chantada, Lugo, 1980) que ten como
protagonistas a Sabela e a un animal, metade galo e metade foguete, que quería voar a
unha galaxia pero que non podía debido a unha caída que sufrira. Sabela levará o seu
amigo xunta súa nai, que é mecánica, para que poida axudalo a voar. Malia pasaren os
días e Galofoguete ir mellorando, o protagonista finalmente decide quedar a vivir con
Sabela e a súa reparadora. O texto, no que están presentes a amizade, o traballo en equipo
ou a ruptura de estereotipos, acompáñase das ilustracións de Inés Varela López (Lugo,
1980) nas que predominan as cores pastel e as formas xeométricas

Ferrer, Ánxeles, O sombreiro do mago, ilust. da autora, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Merliño, [prelectorado], xaneiro 2017, [38] pp. (ISBN: 978-84-9121-157-0).
Conto infantil, de Ánxeles Ferrer (Ourense, 1957), que ten como protagonista o mago
Cornelio quen, tras unha función, vai a unha fraga e queda durmido co sombreiro ao seu
carón. Un coello atopará este sombreiro e terá unha aventura dentro del, descubrindo á
coelliña Violeta atrapada dentro. Co sobresalto do mago Cornelio, o coello dáse de conta
de que está durmindo e ten que fuxir, pero volverá para rescatar a Violeta. Finalmente,
ambos acaban escapando do cruel mago e vivindo felices. O texto acompáñase das
ilustracións figurativas da propia autora.

Gallego Abad, Elena, O xogo de Babel, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Milmanda,
xuño 2017, 200 pp. (ISBN: 978-84-9121-185-3).
Elena Gallego Abad (Teruel, 1969) presenta n’O xogo de Babel a historia de Patricia e a
súa relación con dous homes: André, o seu primeiro amor, e mais Martiño, o seu marido.
Comeza a historia cando Patricia está nun hospital con amnesia e, mediante analepses,
vaise coñecendo a súa vida con estes dous homes. Así, cando Patricia era estudante,
alcumada na rede Pandora, namórase de André, alcumado Babel, e realizan xuntos un
cruceiro polo Mediterráneo onde todo vai ben até que en Roma André desaparece.
Patricia, de regreso á casa, non volve ver a André e decide casar con Martiño, o director
da súa tese de doutoramento, pero xusto antes do casamento descobre que André e
Martiño son vellos camaradas e mais que André segue namorado dela. A historia de
Patricia e Martiño segue, pero a filla de ambos, Mencía, é realmente de André e pouco a
pouco Patricia comeza a deixar o marido polo primeiro amor. Finalmente, a protagonista
volve con André, pero este, ao saber que padece un cancro, dille que o deixe e que siga a
súa vida coa filla que teñen en común.
Referencias varias:
- R. L., “O xogo de Babel”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º
89, 2 xullo 2017, p. 6.
Dáse conta desta obra de Elena Gallego Abad que se define como un intenso triángulo
amoroso complicado pola fidelidade dunha antiga amizade que une marido e amante
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dende a infancia. Coméntase que a autora presenta unha longa traxectoria que ten os seus
inicios na literatura coa saga xuvenil Dragal, que iniciou en 2010, ademais de Sete
Caveiras (Xerais, 2014).
- Cuca M. Gómez, “Descubriendo los mitos de Egipto”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”,“De café con Cuca”, 20 xullo 2017, pp. 70-71.
Breve comentario desta obra de Gallego Abad.
- L. F. B., “Jardines con vida en Viveiro”, El Progreso, “A Mariña”, 14 agosto 2017, p.
12.
Trata sobre a Feira do Libro en Viveiro e destácase a publicación d’O xogo de Babel, de
Elena Gallego, entre outras obras.
- Lourdes Varela, “Elena Gallego Abad. ʻCon O xogo de Babel atopei unha voz propia
como narradora”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 639, “Entrevista”, 28 setembro
2017, p. V.
Entrevista na que a autora Elena Gallego Abad fala desta súa obra e se refire tamén a Sete
caveiras, publicación anterior. Na conversa refírese á novela nun primeiro momento para
logo tratar da recepción.
- Cuca M. Gómez, “Citas para los días de lluvia”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”,
22 novembro 2017, p. 70.
Dá conta da presentación do novo libro de Elena Gallego Abad, O xogo de Babel, na
libraría Paz, tamén indica que na presentación a autora estivo acompañada de Manuel
Bragado e Ramón Rozas.

González, Olalla, Un máis, ilust. Marc Taeger, Pontevedra: Kalandraka Editora,
[prelectorado], agosto 2017, [40] pp. (ISBN: 978-84-8464-323-4).
Relato de Olalla González que versa sobre a inquedanza e ansiedade que sente o
protagonista, un pequeno coello, ante a chegada dun novo membro á familia. O pequeno
coello preguntarálle a diferentes animais cando terá lugar o feliz acontecemento e mesmo
imaxinará futuras situacións co seu futuro irmán ou irmá. O texto acompáñase das
ilustracións monocromáticas de Marc Taeger que remiten a diferentes escenas do relato e
que se caracterizan polo trazado sinxelo e preciso.
Recensións:
- María Navarro, “Tenro e amable”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 638, “Libros”,
21 setembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 587, “Letras galegas”, 7 outubro
2017, p. 10.
Primeiramente dá conta do argumento da obra para, a seguir, destacar a estrutura
repetitiva da historia que converte o relato, en opinión de Navarro, en adecuado para os
primeiros lectores. De seguido, analiza a dualidade manifesta nas ilustracións e detense
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nas súas características. Finalmente, fala do final inesperado da obra para o pequeno
protagonista.
Referencias varias:
- Belén López, “Cando chega ʻUn máisʼ á familia”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 5 agosto 2017, p. 10.
Refírese á temática da obra e dise que amosa como é vista a chegada dun novo membro
da familia por parte dos irmáns máis maiores.
- Cuca M. Gómez, “De un lado a otro con mucho estrés”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 21 outubro 2017, pp. 62-63.
Informa da presentación na libraría Paz de Pontevedra de Tatoo, de Santi Paredes, e de
Un máis, de Olalla González e Marc Taeger.

Gracián, Ánxela, Gombó e a viaxe á lagoa, ilust. Christian Villamide, Silleda: Edicións
Fervenza, [lectorado autónomo], marzo 2017, 36 pp. (ISBN: 978-84-17094-01-0).
Conto de Ánxela Gracián (Castroverde, 1968) que ten como protagonista a Gombó, un
pequeno elefante que vive xunto á súa nai Gomboa na sabana africana. Un narrador en
terceira persoa dá conta de como unha mañá, cando o elefante Gombó esperta, se atopa
con que súa nai non está ao seu carón. O pequeno animal decide barritar fortemente para
chamar a súa nai, quen axiña lle contesta. Ao escoitala, Gombó decide encamiñarse cara
ao bosque para reencontrarse con ela, mais polo traxecto atopará certos convidados
inesperados cunha intención aínda máis inesperada: atacar e comer a Gombó
aproveitando que está só. Ao final do camiño Gombó reunirase felizmente con súa mamá
no lago máis grande da sabana, onde xuntos se bañarán até a chegada do solpor. As
ilustracións de Christian Villamide (Lugo, 1966) salientan por ser lineais, mantendo
sempre en escena ao elefante Gombó, e por estar realizadas con recortes de cartolina, sen
trazos definidos, que se superpoñen para dar unha sensación de profundidade, grazas ao
predominio das tonalidades verdes e marróns nos diferentes debuxos.

Gracián, Ánxela, Gombó e o medo á escuridade, ilust. Christian Villamide, Silleda:
Edicións Fervenza, [lectorado autónomo], marzo 2017, 36 pp. (ISBN: 978-84-17094-003).
Ánxela Gracián (Castroverde-Lugo, 1968) presenta neste volume unha nova entrega das
aventuras do pequeno elefante Gombó. Nesta ocasión, o pequeno elefante recibe de súa
nai unhas indicacións de como gorecerse polas noites. Malia nun inicio facer caso do
consello materno, co paso do tempo Gombó toma a iniciativa de vencer o medo que ten
á escuridade. No camiño para superar os seus medos atoparase con outros animais: o
rinoceronte Rino, a aguia imperial Aquilea, a cebra Minebra, o crocodilo Crocus, o ñu
Ñuñu e a tartaruga Momo. Todos eles descubrirán a luz das estrelas e da lúa e vencerán o
seu medo. As ilustracións de Christian Villamide (Lugo, 1966) amosan diferentes gamas
cromáticas que dan conta da cor dos protagonistas e de diversos fenómenos da natureza.

872

Recensións:
- Armando Requeixo, “As aventuras de Gombó”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.012/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.012, “letras
Atlánticas”, 3 decembro 2017, p. 30.
Co gallo da celebración do Nadal, recomenda dous títulos da autora Ánxela Gracián,
concretamente: Gombó e a viaxe á lagoa e Gombó e o medo á escuridade. Explica que
ambos os títulos pertencen a unha serie de libros que contan a historia de Gombó, unha
cría de paquidermo que terá que aprender a superar os obstáculos e misterios que lle
agardan na sabana. Neste senso, destaca que a través destes relatos o lectorado poderá
aprender unha serie de importantes valores como son o da amizade, a solidariedade, a
capacidade de superación ou a capacidade de autonomía necesaria. Por outra banda, loa
a estilística depurada da autora, os períodos ben redondeados da obra e a complexidade
da aparente inxeleza. Pon de relevo tamén, a arquitectura de contos acumulativos que
seguen unha estrutura circular. Finalmente, destaca as ilustracións realizadas por
Villamide quen, segundo Requeixo, incorpora recortes de cartolina de cores diversas
empregando un xogo de superposicións.
Referencias varias:
- Fernando Franjo, “Ánxela Gracián. ʻEste libro é unha reflexión sobre o temor á
escuridade”, El Correo Gallego, “Santiago”, 10 xullo 2017, p. 18.
Conversa coa autora na que fala sobre o inicio do seu proxecto coa publicación dun ábum
ilustrado dun proxecto de cinco.

Jaureguizar, Un misterio para Tintimán en Ourense. A boca do Inferno, ilust. Matalobos,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Tintimán, [lectorado mozo], abril 2017, 137 pp.
(ISBN: 978-84-9121-186-0)
Quinta entrega das aventuras de Tintimán, personaxe creado por Santiago Jaureguizar
(Bilbao, 1965), dedicada a Manuel de Lorenzo, quen “apoia que eu sexa kapellmeister da
capela do Santo Cristo”. Nesta ocasión a acción trasládase a Ourense, lugar no que
aparece asasinado un libreiro e ao que se trasladará o intrépido reporteiro de dezaseis
anos. Ao longo de diferentes capítulos titulados (“Un cadáver enche de sangue As
Burgas”, “A sombra dun vampiro”, “Descubro a Boca do Inferno”, “Un estraño ameaza
dende o máis alto da catedral”, “Un batido de chocolate que me deu sono”, “Fogar, doce
fogar (aínda que a miña nai o visite)”, “Unha libraría no medio dunha illa”, “Chochos na
súa tinta con arroz”, “Asalto ao Museo Catedralicio”, “De volta á casa”, “Tras os pasos
de James Joyce”, “Unha loita a morte na Ponte do Milenio” e “Unha xuntanza en recordo
de Tintimán”) o protagonista, axudado do seu gato, o Señor Grozni, e de Mónica, a amiga
que teima ser a súa moza, vivirá unha nova aventura con amor e misterio na cidade das
Burgas onde se enfrontará ao malvado Jacques Bourget du Lac quen quere atopar a Boca
do Inferno, entrada que envía as persoas ao averno ou as salva do padecemento. O texto
acompáñase das ilustracións en branco e negro de Matalobos que reflicten esceas do relato
textual.
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Jaureguizar, O Bosque Pálido, Santiago de Compostela: Santillana/ Obradoiro/
Oqueleo, col. Serie azul, +12, marzo 2017, 187 pp. (ISBN: 978-84-16834-27-3).
Novela xuvenil, de Santiago Jaureguizar Ortiz de Zarate (Bilbao, 1965), que ten como
narradora protagonista a Lidia, unha adolescente de trece anos cuxos pais deciden que
pase o verán cunha familia inglesa para, no caso do pai, que aprenda a valerse por si
mesma e, no da nai, para que mellore o idioma e colla algo de acento. Na illa de Fogg,
onde a protagonista permanecerá quince días coa familia Winterspoon, Lidia descubrirá
que ese lugar, no que os seus habitantes só coñecen o inglés, é un mundo á parte e que
nada ten que ver coa vida da costa ou do interior doutros lugares. Na illa estabelecerá
relación con William, o fillo do seu anfitrión, e coñecerá moitas máis cousas, tales como
naufraxios, acantilados prohibidos, un grande almacén e un bosque totalmente prohibido.
Na novela están presentes os costumes, os prexuízos, a intriga e o amor.
Referencias varias:
- Marta Veiga, “Jaureguizar. ʻO bosque pálido é unha novela gótica e romántica”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 25 marzo 2017, p. 57.
Conversa co autor na que salienta a inspiración da obra na novela romántica Cumios
treboentos, de Emily Brontë, e a súa intención de amosar comunidades pechadas sobre si
mesmas, así como unha protagonista feminina forte.

Lado, María, 5 minutos, ilust. Nove Noel, Santiago de Compostela: Auga Editora, col.
“CoNTar X cOntAr”, + de 5 anos, 2017, [30] pp (ISBN: 978-84-947187-5-5)
Álbum escrito por María Lado (Cee,1979) e ilustrado por Nove Noel (Rianxo, 1989) no
que se trata a temática do paso do tempo. Narrado en primeira persoa pola nena
protagonista, aínda que tamén se recolle o diálogo con outros personaxes, a nena narra
como todos os días seu pai e ela esperan o autobús para ir visitar o seu avó. Esa espera
dura cinco minutos e ambos conversan arredor do que significa para eles ese tempo. Para
a nena, os minutos pasan lentos e compáraos con elementos pesados, mentres que o pai
intenta facerlle ver todo o que pode ocorrer na natureza e no que nin sequera se fixan. Até
que chega o autobús, tamén falan do paso das estacións e neses pequenos instantes da
natureza e dos animais que duran exactamente cinco minutos. Finalmente, despois da
espera, o autobús chega para levalos ao seu destino. No texto narrativo intercálase algunha
composición poética relacionada coa conversa dos protagonistas.

Lema, Xosé Mª, Costa do Solpor. O regreso da Illa do Tesouro, ilust. Antonio Seijas,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 170, [mocidade], maio 2017, 433
pp. (ISBN: 978-84-9121-219-5).
Novela de aventuras de Xosé Mª Lema (Bamiro-Vimianzo, 1950) que retoma o motivo
da viaxe. A través da tradución dun manuscrito inglés, Lema homenaxea a coñecida
novela do escritor escocés Robert L. Stevenson titulada A Illa do Tesouro. Nesta obra,
recóllense as peripecias que lle acontecen aos tripulantes do navío inglés Hispaniola de
regreso ás Illas Británicas. Ambientada no século XVIII, a acción ten lugar na costa
galega, en concreto, na “Costa do Solpor”. O relato é contado desde os puntos de vista de
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dous dos tripulantes da goleta británica: o doutor Livesey e Jim Hawkins. Por mor dunha
forte tormenta, a Hispaniola vese na obriga de arribar na baía de Fisterra para
salvagardarse e, a súa vez, reparar os danos causados polo temporal. Estando o navío
arranxado, este é asaltado polo barco dos piratas coñecido como o An Ankou. Un dos
ingleses, o grumete Jim Hawkins, consegue fuxir e chegar á costa san e salvo. Cando os
piratas o descobren, van tras del pero non conseguen atopalo. Xa na costa, un rapaz
chamado Chavián axúdao e lévao para a súa casa. Coa axuda deste e de Mariña, organizan
un plan para salvarlle a vida aos seus compañeiros e recuperar o tesouro que lles foi
arrebatado polos piratas. Finalmente, e coa axuda dos veciños, conseguen recuperar o
Hispaniola e o tesouro agochado na furna de Buxerán. O pobo unido vence os piratas e
celebran unha festa para repartir entre todos o tesouro. Ao rematar a celebración, os
ingleses despídense dos galegos mostrándose moi agradecidos pola axuda recibida. Jim
despídese dos seus dous amigos galegos e a goleta inglesa pón rumbo cara a Bristol. A
novela está organizada en doce bloques, cun total de setenta e seis capítulos, e un epílogo
no cal se presentan algunhas breves notas históricas para comprender mellor a novela.
Algúns capítulos incorporan ilustracións en branco e negro, reforzando así os momentos
de clímax da novela así como mapas para situar xeograficamente os acontecementos.
Recensión:
- Pepe Carballude, “Unha novela de recordanza homérica”, GRIAL. Revista Galega de
Cultura, n.º 215, xullo, agosto, setembro, 2017, p. 93.
Ofrécese unha breve recensión da novela Costa do solpor. O regreso da Illa do Tesouro,
de Xose María Lema. Saliéntase o carácter homérico desta novela de aventuras marítimas.
Ademais indícase como punto positivo da obra o tratamento lexicográfico da mesma
usando dicires e refráns, así como modismos de lugar a través da narración.

Lires, María, Animalario cotián... entre irmáns, ilust. da autora, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. Merliño, [prelectorado], xaneiro 2017, [38] pp. (ISBN: 978-84-9121-1563).
Conto infantil, escrito e ilustrado por María Lires (A Coruña, 1973), no que se amosan
unha serie de alcumes cariñosos cos que se poden chamar os irmáns. Comeza por algúns
máis afectuosos, coma “osiño xeitosiño” e “bolboreta coqueta”, pasando a outros menos
respectuosos, como “galo galán”, “buguina peregrina”, “raposo sen miolos”, “esquío
carabolo”. O texto acompáñase de ilustracións que describen as peculiares descricións.

López, Carlos, Expedición Tilovonte, ilust. Kristina Sabaite, Vigo: Editorial Galaxia, col.
árbore/galaxia, n.º 217, a partir dos 10 anos, abril 2017, 138 pp. (ISBN: 978-84-9151052-9).
Relato de aventuras de Carlos López (Boimorto, 1967) que inicia a súa acción no castelo
de Gledamoar, un edificio inexpugnábel para os seus inimigos, rodeado por un foso,
cunha grosa muralla, altas torres e incríbeis frechas dos seus arqueiros. Despois de ter
derrotado o último e poderoso inimigo, a raíña Gledamoar decide poñer en marcha o seu
gran pproxecto: unha expedición ao redor do mundo no que se recollan noticias do seu
aspecto e costumes. Para esta aventura conta co bravo capitán Tilovonte quen, na
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compaña da súa peculiar tripulación, se enfrontará a situacións insólitas e fantásticas e a
estraños personaxes.
Referencias varias:
- Carlos López, “Tiña 947 anos, pero quitaba idade por coquetería”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “Adianto editorial”, 12 maio 2017, p. 8.
Ofrécese un adianto de Expedición Tilovonte que deixa aberta a posibilidade da lectura
da obra.
- Borja Casal e X. F., “Carlos López comanda unha nova expedición literaria ao
descoñecido”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 xullo 2017, p. 59.
Salienta a compoñente fantástica e máxica da obra ao tempo que fai un breve
achegamento á traxectoria do autor de Expedición Tilovonte.

López-Barxas, Paco, Nemo e Sabela polos parques de Compostela, ilust. Isabel Pintado,
Santiago de Compostela: Teófilo Edicións/ Consorcio de Santiago, 2017, [48] pp. (ISBN
Teófilo Edicións: 978-84-947763-1-1 / ISBN Consorcio de Santiago: 978-84-16753-178).
Álbum de Paco López-Barxas (Ponte Barxas, Padrenda, 1952) dedicado “Para o meu neto
Alejandro, que naceu ao mesmo tempo ca este libro”. Ten como protagonistas a dous
gatos, Nemo e Sabela, que visitan diferentes lugares de Santiago de Compostela. O relato
acompáñase das ilustracións de Isabel Pintado (Madrid, 1964).
Referencias varias:
- Montse García, “Historias escondidas en los parques”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Libros”, 29 novembro 2017, p. L10.
Sinala a intención do autor de achegar os parques e os elementos culturais da cidade aos
nenos e nenas.
- Ana Iglesias, “Isabel Pintado. ‘La ciudad es una fuente de inspiración inagotable”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 2 decembro 2017, p. 24.
En conversa coa ilustradora desta obra na que comenta o seu gusto por Santiago de
Compostela como cidade e como fonte de inspiración para os seus debuxos.
- Tamara Montero, “Isabel Pintado. ʻSantiago tiene tantos rincones que es para hacerte
tres libros de viaje”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”, 2
decembro 2017, p. contracuberta.
Entrevista a Isabel Pintado, ilustradora de Nemo e Sabela polos parques de Compostela,
na que fala da descuberta da cidade de Santiago a partir da realización dos debuxos desta
obra; das dificultades á hora de ilustrar paisaxes reais ou imaxes froito da imaxinación;
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de como foi o seu traballo á hora de ilustrar esta obra ou das diferenzas entre ilustrar por
medio do ordenador e por medio dun traballo máis manual.

López Domínguez, Xan, A fábula dos ratos mensaxeiros, ilust. do autor, A Coruña:
Rodeira, col. Tucán, n.º 2, 8+, marzo 2017, 141 pp. (ISBN: 978-84-8349-537-7).
Relato fantástico realista, de Xan López Domínguez (Lugo, 1957), que ten como
protagonistas un grupo de animais variados que se deben organizar para facer fronte ao
seu maior problema: a busca dun novo encargado da actividade de mensaxería do mundo
animal. As toupas, responsábeis até o momento da tarefa, rexeitan o posto por non lles
pagar, polos seus servizos, os amorodos prometidos durante as estacións do outono e do
inverno. Despois de diferentes reunións os ratos presentaranse como candidatos ao posto
co que, ademais, obteñen o beneficio máis desexado: a inmunidade. A medida que se
encargan da tarefa, os ratos decataranse de que non é tan sinxelo levala a cabo, polo que
tamén deciden abandonar o cargo malia as consecuencias. Debido á ausencia de
voluntarios para solucionar o problema veranse na obriga de manter, durante os períodos
de incomunicación, o contacto mediante mensaxes curtas producidas por distintos sons e
só durante os períodos de amorodos poderán enviar de maneira máis privada todo aquilo
que desexen.

López Mateos, Xavier, Cancodrilo en Oleiros (ISBN: 978-84-948500-8-6)/ Cancodrilo
disfrázase (ISBN: 978-84-945800-0-0)/ Cancodrilo fai un pastel (ISBN: 978-84-9458001-7), ilust. Javier Rey Feijoo e Silvia González Sánchez, Ourense: Ediciones Linteo, col.
Cancodrilo, [prelectorado], 2017, [30] pp.
Serie de Xavier López Mateos que ten como protagonista a Cancodrilo. En cada unha das
entregas o protagonista fai unha nova acción: visitar Oleiros; facer un pastel ou
disfrazarse. Os texto acompáñanse das ilustracións figurativas de Javier Rey Feijoo e
Silvia González Sánchez.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Xabier López: ‘Creei Cancodrilo como regalo de aniversario á miña
muller”, El progreso, “Vivir”, “Cultura”, 22 abril 2017. p. 54.
Dá conta do proxecto que prepara Xabier López, quen publicará tres títulos que teñen
por protagonista a Cancodrilo. Informa que participará na presentación da colección en
Lugo canda os ilustradores Javier Rey e Silvia González.

López Penas, Jorge, Martín López e Isabel Ponte, Como axudo a Antón?, ilust. Eva
Rieiro, Bertamiráns (Ames): Biosbardos Animación, [lectorado autónomo], 2017, [30]
pp. (ISBN: 978-84-697-6319-3).
Relato máis didáctico ca literario que ten como protagonistas a diferentes animais e que
reproduce escenas típicas dun contexto escolar no que existe acoso. O protagonista, que
se incorpora por primeira vez ao colexio, observa situacións que lle acontecen ao seu
amigo Antón, e a algún dos seus amigos, que non lle parecen axeitadas. Así, Antón deixa
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que lle coman a merenda, que lle rouben as súas canicas, que o empurren etc. Consciente
de que o que ve está mal e que os profesores non fan nada, o pequeno protagonista chama
a ese tipo de maltrato polo seu nome: acoso e reclama que se lle poña solución. Péchase
o volume con actividades para reflexionar arredor das actitudes dos diferentes personaxes
da obra (fundamentalmente son tres: ignorar a situación de acoso, denunciala ou sufrila
sen dicir nada.
Referencias varias:
- M. García, “Un cuento contra el acoso escolar”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 10 novembro 2017, p. L10.
Informa da presentación da obra que rematará cun debate sobre o acoso escolar.

Lourenzo González, Manuel, Ceiba de Luz, Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, [lectorado mozo], outubro 2017, 344
pp. (ISBN: 978-84-9121-276-8).
Novela de Manuel Lourenzo González (Vilaboa, Pontevedra, 1955) na que se presentan
as vicisitudes dunha empresa colectiva e a contraposición entre a visión científica do
mundo dos exploradores fronte á visión máxica do vello mundo amerindio no que se
ambienta o relato. Un ídolo precolombino de ouro chega ás mans da Universidade de
Salamanca e, a partir de aí, unha colaboración internacional organiza unha expedición
dun grupo multidisciplinar de españois e peruanos co obxectivo de descubrir a mítica
cidade de Eldorado. A xefa da expedición é Sandra Olivares quen, apoiada por Héctor
Alcalde, outro dos integrantes, tratará de manter en todo momento a orde nunha comitiva
chea de tensións. Despois dunha complicada travesía, comezan a suceder cousas estrañas.
Os protagonistas tratarán de averiguar quen está detrás da morte dun dos compañeiros da
expedición e doutros sucesos xurdidos despois de ter acadado o val de Haripari, habitado
por uns estraños habitantes indíxenas cuxa actitude pasiva e desligada do mundo
sorprenderá aos expedicionarios. Deste xeito o lectorado descubrirá quen é Yolanda, unha
rapaza que fala unha estraña lingua que os demais non comprenden e que ten un cometido.
Tamén quen son Arístides e Ramón Hacendado, este último ligado ao tráfico de drogas e
aos gánsters, e o papel de Héctor no destino de Yolanda, que non é outra que a sacerdotisa
Danae-Sol a quen todos adorarán.
Recensións:
- Paula Fernández, “Aventuras e misterio”, La opinión, “Saberes”, n.º 592, “Letras
Galegas”, 11 novembro 2017, p. 10.
Resume a trama do libro Ceiba de luz, de M. Lourenzo González, que transporta o
lectorado a Perú. Saliéntase a prosa do autor, ademais da súa pericia á hora de escoller
símbolos e espazos. Destácase que a obra foi gañadora do premio Jules Verne de
Literatura Xuvenil na edición de 2017.
Referencias varias:
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- Cuca M. Gómez, “Tarde entre libros en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, “Letras”, 23 novembro 2017, p. 70.
Entre outras novas sobre presentacións de libros de recente publicación, dáse conta da
presentación de Ceiba de luz en Pontevedra na que o autor estivo acompañado por Anxos
Riveiro, concelleira de Deportes e Benestar Social.
- Lourdes Varela, “Manuel Lourenzo González. ‘O mito de Eldorado serviume para contar
unha experiencia actual”, La Opinión, “Saberes”, n.º 594, “Entrevista”, novembro 2017,
p. 11.
Entrevista a Manuel Lourenzo González con motivo do Premio Jules Verne co que
resultou galardoada a súa novela Ceiba de Luz. Sobre a obra o autor comenta que “é un
exemplo dunha interpretación moi persoal e con derivacións inesperadas dun relato xa
contado outras veces” e, sobre os personaxes, sinala que “os seus comportamentos son
lóxicos con respecto a un devir anterior e a uns intereses do momento. Non procurei unha
lectura moral, aínda que repito que pode habela. Como pode haber outras, dentro do que
Eco chama ‘efecto poético’ ou capacidade que ten un texto para suscitar diferentes
lecturas sen esgotarse nunca”. Sobre o feito de escoller a unha muller como protagonista,
apunta que non persegue ningún obxectivo concreto e sinala que procura que “as miñas
ideas e opinións persoais non inflúan no que escribo; aínda que tampouco teño nada
contra a literatura didáctica, que tamén ten o seu sitio”.

Mauricio, Enrique e Carlos Taboada, Meiga nova, metade anxo, metade marisco.
Pequena biografía de Maruja Mallo, ilust. dos autores, [Pontevedra]: Lela Edicións, col.
Mulleres galegas, n.º 2, [lectorado autónomo], abril 2017, 31 pp. (ISBN: 978-84-9460432-4).
Relato realista da autoría de Enrique Mauricio e Carlos Taboada que se achega á biografía
de Maruxa Mallo. Ofrécese en primeira persoa un achegamento á súa vida e obra
deténdose na influencia que tivo na emigración. Fálase da súa relación con artistas como
Salvador Dalí, García Lorca, Concha Mendez, Picasso e André Breton. De entre a súa
obra, destácase Natureza Viva xurdida a partir da viaxe ao Pacífico.

Mejuto, Eva, 22 segundos, fotografía cuberta Ángel Rodal, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 171, xuño 2017, 131 pp. (ISBN: 978-84-9121-239-3).
Novela de aprendizaxe de Eva Mejuto (Sanxenxo-Pontevedra-1975) dedicada “a Marcos,
André, Kris, Eric, Víctor... ás persoas que loitan por seren quen son” e así mesmo “A Eva,
cada vez máis preto”. Ábrese cun capítulo inicial, intitulado “10 de xaneiro de 2017”, que
funciona como explicación do título e presentación do protagonista: “Chámome Álex e
son un mozo transexual” (p. 9). A historia, narrada pola protagonista, a partir dun comezo
in media res, presenta unha estrutura cíclica na que deita o proceso vital de loita para que
o sexo asignado se corresponda coa identidade sexual masculino que sente dende
pequeno. A narración parte da esfera privada da contorna familiar máis próxima (a nai e
a avoa paterna repiten clichés tradicionais respecto á vestimenta e ao peiteado, mentres
que o avó materno, igual que a moza que se converterá no seu primeiro amor, entende e
apoia de forma incondicional a Álex) e vaise estendendo cara ao centro escolar, as
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amizades, o primeiro amor, a médica que o asesora no tratamento clínico para ser
fisicamente Álex e os testemuños que atopa na Rede doutros transexuais. O final aberto
regresa ao lugar de partida do capítulo inicial cando Álex xa ten iniciado o tratamento
médico de por vida e decide compartir en Internet un vídeo no que narra a súa historia e
o tratamento iniciado.
Recensións:
- María Navarro, “Coñecer o mundo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 634, “Libros”,
6 xullo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 586, “Letras galegas”, 8 xullo 2017, p.
10.
Pon de relevo que a obra de Eva Mejuto afonda na cuestión identitaria como
manifestación da diversidade. Explica que 22 segundos ten unha estrutura circular na que
a través dos diferentes capítulos o protagonista se debate entre o que sente e a percepción
que causa nos demais. Comenta, tamén, que será a reacción de naturalidade coa que
afronta a situación o protagonista o que o axude a encaixar os seus sentimentos e a
realidade que está a vivir. Finalmente, destaca que o eixo sobre que xira a historia é a
defensa da pluralidade e a diversidade.
- Ramón Rozas, “Un sorriso no peito”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “A vida nun
fío”, 12 xullo 2017, contracuberta.
Comeza destacando a necesidade de que a literatura afonde nun tema de actualidade,
como é o da transexualidade, e no que impera en moitos casos a falta de compresión.
Explica que a obra 22 segundos, de Eva Mejuto, visibiliza o tránsito da transexualidade a
través do seu protagonista. Comenta tamén como a relación coa familia se converte nun
apoio necesario, como son as vivenzas cos compañeiros do centro escolar ou como son
as visitas a médicos e terapeutas, dando unha visión aberta e crítica desta realidade. Por
outra banda, amosa unha reflexión sobre a necesidade actual de visibilizar determinadas
situacións tabús da sociedade co obxectivo de xerar espazos de convivenza. Explica
tamén que a presentación do libro fíxose durante a celebración en Pontevedra do FLOP
acompañada de dous rapaces transxénero, nun dos cales está baseada a historia, da que
destaca o seu afastamento de dramatismos ou leccións.
- Mario Regueira, “Sorrisos sobre o peito”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 3 agosto 2017, p. 6.
Partindo dun feito social de grande actualidade como é a transexualidade e revisando
parte dos acontecementos políticos máis recentes nesta materia, explica que a obra de Eva
Mejuto fala da historia de Xela, ou Álex, un rapaz transexual que inicia o seu propio
camiño cara a aceptación propia nunha vila pequena. Comenta tamén como a través do
videoblogue do seu protagonista o lectorado pode coñecer as loitas cotiás que ten que
superar día a día.
- Vicente Araguas, “22 segundos”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1005/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1005, “máis Libros”, 15
outubro 2017. p. 32.
Describe o contido do libro 22 segundos, de Eva Mejuto, e destaca o labor educativo do
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libro ademais doutros elementos salientábeis da publicación. Dá conta da relación do
personaxe protagonista coa súa familia e, finalmente, resalta a importancia que ten a
vertente didáctica do libro para o colectivo transexual.
- Mar Fernández Vázquez, “Un eu loitando para ser Álex, tras 22 segundos”, El Correo
Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 19 novembro
2017, p. 6.
Encomeza salientando que nesta novela se aborda a transexualidade, un “tema innovador
na LIX galega”, xa que “a esfera máis privada, a intimidade sexual, sexa unha temática
dificil de abranguer e de estender á esfera pública, ás miradas dos Outros, tan diferentes
ao Eu”. Salienta que a autora, Eva Mejuto, “consegue, con solvencia e unha contención
ben medida, que o lectorado se sinta próximo ao personaxe protagonista de nome
palíndromo, Xela/Álex, e decida acompañalo no seu proceso vital e clarificador da
notable diferenza entre a identidade sexual e o sexo asignado”. Precisa cal foi o detonante
da autora para escribir esta novela e explica o significado do título. Refire que, se ben se
trata dunha “novela cíclica e in medias res, o relato do percurso emprendido por Xela
responde á linealidade temporal, mais con elipses para tapar feridas emocionais sen
cicatrizar”, das que achega exemplos. Remata sinalando os acertos da autora no seu debut
literario, entre os que apunta “estruturar a historia en base a elementos simbólicos [...],
debuxar un avó cómplice co neto, inserir un primeiro amor correspondido, presentar a nai
como unha persoa loitadora, detallar as fases da etapa de transición para ser Alex, e
rematar a trama cando inicia o tratamento de por vida”.
Referencias varias:
- Belén López, “Eva Mejuto. ʻAínda quedan moitas cousas das que falar”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 23 xuño 2017, p. 14.
En conversa coa autora, sinálase a importancia de incorporar novas olladas á literatura
galega para visibilizar realidades descoñecidas e rexeitadas como é a transexualidade.
- Cuca M. Gómez, “Día de colores, amor y orgullo”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 29 xuño 2017, p. 78.
Entre outras novas, informa da presentación da novela 22 segundos, de Eva Mejuto, na
Casa da Luz de Pontevedra na que participaron a autora, Marcos Ceive, Éric Dopazo e o
editor Manuel Bragado.
- R. L., “22 segundos”, Diario de Pontevedra /El Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 89, 2
xullo 2017, p. 6.
Sinala a temática da obra e a importancia que ten como tentativa de dar visibilidade ao
colectivo transexual para avanzar na súa aceptación e desmarxinalización social.
- C. P., “22 segundos”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Literatura”, 6 xullo 2017, p. 3.
Destácase a importancia de visibilizar a transexualidade na adolescencia e o rexeitamento
á súa estigmatización social.
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- Margarito Flowers, “Romería de libros en Mazarelos a cargo de Compostela Literaria”,
El Correo Gallego, “Gente”, 25 xullo 2017, p. 55.
Informa da nova edición da Romaría dos Libros que terá lugar na praza de Mazarelos de
Compostela e destaca, entre as actividades que nela terán lugar, a presentación de 22
segundos, de Eva Mejuto, quen estará acompañada por Laura Bugalho.
- N. Rodeiro e I. C., “La Praza de Mazarelos se llenó de libros para todos los gustos”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, “Apóstolo 2017”, 26 xullo 2017, p.
L3.
- Borja Casal e H. J. P., “Eva Mejuto. ‘Ser distinto dá medo”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
13 novembro 2017, p. 27.
Entrevista a Eva Mejuto por mor da publicación de 22 segundos. Nela a autora fala da
inclusión de temas como a transexualidade na obra e de todo aquilo que arrodea
socialmente o feito de pertencer a unha minoría considerada diferente.
- Alicia Pardo, “Eva Mejuto. ‘O distinto asusta. Comprender que a sexualidade é ampla
resulta complicado”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 5 decembro 2017, p.
10.
Entrevista a Eva Mejuto por mor da intervención titulada “(Trans)formando o mundo”,
impartida o día anterior no local da Agrupación Alexandre Bóveda.

Otero, Antía, O branco non pinta!, ilust. María Brenn, A Coruña: Apiario, col. Niño de
abella, [prelectorado], 2017, [30] pp. (ISBN: 978-84-943210-8-5).
Álbum ilustrado, de Antía Otero (A Estrada, 1982), dedicado “A Mara e a todas as nenas
e nenos que un día descubriron que o branco non pinta”. Ten como protagonista a Mara,
unha nena á que lle gustan moito as cores. Todas elas, ao plasmalas no papel, transmítenlle
algo, agás o branco, que, na opinión da pequena, non pinta. Será súa nai quen lle explique
que o seu parecer é erróneo e quen dará conta da presenza do branco no mundo que as
rodea. Finalmente Mara comprenderá que, dalgún xeito, o branco tamén pinta, aínda que
sexa unha cor un chisco diferente ao resto. O texto acompáñase das ilustracións de María
Brenn.

Peralta, Ramiro José, Manuela, ilust. Blanca Millán, Santiago de Compostela: Edicións
Bolanda, idade recomendada [lectorado autónomo], 2017. 32 pp. (ISBN 978-84-6977965-1.
Álbum narrativo de Ramiro Peralta no que se narra en terceira persoa a historia de
Manuela, rapaza que se criou na aldea, traballando moito cada día e soñando con ser unha
moza de cidade, lugar do que devecía ser parte. É por iso que con dezasete anos marcha
á cidade e traballa en distintos lugares até que decide montar o seu propio negocio: unha
libraría. Pensa que o seu soño está na cidade, pero realmente, cando unha pereira un pouco
doente se cruza no seu camiño e fai que dedique máis tempo ao seu coidado que á libraría,
chega a decatarse de que o seu soño está más preto da súa orixe, da vida no campo, en
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contacto coa natureza. Así as cousas, a protagonista decide vivir rodeada de pereiras e
traballar arreo, e soñar… como cando era nena. O texto acompáñase das ilustracións de
Blanca Millán, con cores cálidas e deseños realistas que van complementando o texto e
dando ás veces información imprescindíbel para a comprensión da historia dun xeito
alegre e tamén conmovedor.

Queixas, M, Xandra a landra que quería voar, ilust. Paula Pereira Carreiro, Santiago e
Compostela: Urco Editora, col. Urco Infantil, [prelectorado], 2017, [31] pp. (ISBN: 97884-16121-953).
Conto de Mercedes Queixas (A Coruña, 1968) que ten como protagonista unha landra
que, como se anticipa no título, quere voar. Un narrador en terceira persoa e a voz dos
personaxes dan conta do desexo de Xandra, unha landra que está a espera de descender
da árbore xunto coa súa familia, mais que, en realidade, o que quere é voar polo ceo. A
familia rise do seu desexo que, na súa opinión, xamais ocorrerá, pero Xandra non se dá
por vencida. Unha andoriña viaxeira dille que se o pensa fortemente e o soña con forza o
seu desexo farase realidade. O texto acompáñase das ilustracións de Paula Pereira.

Reimóndez, María, Corredora, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º
169, [lectorado mozo], maio 2017, 104 pp. (ISBN: 978-84-9121-218-8).
Novela de María Reimóndez (Lugo, 1975) na que por medio dun narrador omnisciente
da voz dos personaxes se achegan ás condicións de vida en Etiopía e se amosa o esforzo
dunha muller, máis concretamente dunha muller pobre, para saír adiante e conseguir a súa
meta. A protagonista é Genet Mullugueta, unha nena que vive nunha aldea montañosa de
North Wolloh, en Etiopía. Debido á falta de choiva, á escaseza nas colleitas e á fame, os
homes da comunidade na que vive deciden que mulleres e nenos e nenas vaian a Addis
Abeba como esmolantes. Na capital do país, en compañía da nai, Genet vai saíndo adiante
a base de traballo e sen perder a dignidade, aínda que facéndose pasar por un neno
chamado Salomón para non ter problemas nas rúas inseguras e caóticas da capital. Un
día, un médico voluntario da federación de atletismo, Abebe, sorprendido pola maneira
en que a moza corre, proponlle adestrar en Meskel Square, convite que, malia a
desconfianza inicial e tras falalo coa nai, Genet acepta. A menstruación da moza fará que
a nai lle rebele a verdadeira identidade ao adestrador, mais isto non supón ningún
problema para Abebe, de xeito que é inscrita en competicións de categoría feminina.
Pouco e pouco a protagonista irá gañando diferentes carreiras e acumulando premios, o
que lle permitirá a ela e a nai leven unha vida menos dura. Un cambio político no país
permitiralle a posibilidade de adestrar en Europa, onde a súa calidade de vida mellorará
máis. Co apoio da nai e a determinación persoal, e malia a proposta do mozo Tamiru de
que siga unha vida máis tradicional e os intereses do pai por sacar proveito, Genet négase
a sacrificar a súa carreira por formar unha familia e deixalle calro ao pai que non recibirá
ningún diñeiro dela e e do seu esforzo. A súa tenacidade lévaa aos xogos olímpicos de
Londres, onde conseguirá vencer o maratón.
Recensións:
- Mercedes Queixas, “De Genet a Cheikh”, Sermos Galiza, “Opinión”, “Eu seino?”, 10
agosto 2017, p. 5.
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Informa sobre esta novela que conta como protagonista cunha nena etíope que chega a se
converter nunha atleta de recoñecemento internacional. A súa vez esta obra está ligada á
de Chikh Fayé, Ser modou modou. Destaca o pensamento de superación colectiva e dise
que na obra se emprega a ficción para representar a carreira deportiva de Tiki Gelana,
ouro olímpico de Londres 2012.
Referencias varias:
- Ana Baena, “María Reimóndez. ʻA literatura é un medio moi poderoso”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 7 xullo 2017, p. 10.
Informa do proceso de creación da última obra de María Reimóndez, na cal fai unha
denuncia da situación das mulleres pobres, concretamente a través da vida dunha rapaza
etíope. Sinálase que aínda que a obra é de carácter ficcional si dá conta de situacións reais
que a autora coñece polo seu traballo na ONG Implicadas no desenvolvemento.
- R. Castro, “María Reimóndez. ʻNun período moi curto de tempo as mulleres
desaparecen”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 20 xullo 2017, pp. 4-5.
Recolle unha entrevista coa autora na que ademais de falar sobre a súa última obra
reflexiona sobre a escolla de María Victoria Moreno para o Día das Letras Galegas 2018,
decisión, na opinión da autora, que constitúe unha victoria do feminismo.

Rouco, Moncho, Soño de infancia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Milmanda,
[mocidade], marzo 2017, 323 pp. (ISBN: 978-84-9121-158-7).
Novela de Moncho Rouco ambientada no franquismo, máis concretamente nos anos
sesenta. Ten como protagonista a Ramón, o único fillo varón dun garda civil e dunha
vendedora, quen, da man dun escribidor, encargado de trasladar as súas vivencias ao
papel, narra a súa infancia e adolescencia até os dezaseis anos. O lectorado descobre
como, con sete anos, a familia pasa a residir nunha das vivendas do interior do
acuartelamento da Coruña, nun momento no que o protagonista só pensa en divertirse e
pasalo ben cos outros nenos. Conforme avanza o relato, Ramón conta as súas lembranzas
e vivencias en relación aos xogos que se practican naquela época escura da historia
galega, aos amores da irmá maior, o sistema educativo da época, as festas dos pobos,
axudar a súa nai coa tenda etc. A pesar de costarlle adaptarse á vida na cidade, preséntase
como un neno feliz que vive diversos acontecementos que o marcarán de por vida, tal é o
casamento da irmá máis vella, Purita; a súa comuñón; o primeiro bico; as falcatruadas; a
experiencia nas diferentes escolas nas que estivo etc. Con dezaseis anos, preséntase como
un mozo que marcha do cuartel, que aprendeu de todos os seus erros e que quere formarse
para ser alguén de proveito nun futuro, pero sen deixar nunca de ser feliz e gozar de cada
momento.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Os anos do Moncho”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 980/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 980, “máis Libros”, 23
abril 2017, p. 32.
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Define a novela de Moncho Rouco como unha “autoficción” na que autor conta os seus
anos mozos residindo nunha casa cuartel, deténdose nos seus xogos, os seus amores e as
liortas coas bandas rivais. Destaca, sobre todo, a habilidade do autor para retratar a
diferenza entre a aldea e a cidade e comenta como esta novela de iniciación é de óptimo
aproveitamento para rapaces de diferentes épocas e idades.
- Francisco Martínez Bouzas, “Con ritmo vivaz”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
636, “Libros”, 7 setembro 2017, p. VII.
Describe como a novela de Moncho Rouco, considerada unha autobiografía novelada,
relata dende a ficción os feitos vividos na infancia e adolescencia do autor. Explica que,
se ben non pode considerarse puramente unha novela xuvenil, pode ser lida por este
lectorado. Dá conta dalgúns dos trazos do seu argumento e define a obra como unha
novela de viaxe, de iniciación á vida do protagonista, a través da cal o lectorado pode
coñecer o transcurso das vivenzas de Ramonciño no paso da infancia á adolescencia.
Explica tamén que a novela de Rouco se caracterízase pola sinxeleza narrativa, a ironía e
o ritmo vivaz.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Moncho Rouco retrata aos nenos dos anos 60 no seu libro Soño de
infancia”, La Opinión, “A Coruña”, 21 marzo 2017, p.
Fálase da presentación do libro na libraría Lume e achégase un breve resumo do mesmo.

Ruibal, Euloxio R., Formigas, risas, flores e dinosauros, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Árbore, n.º 219, [lectorado autónomo], novembro 2017, 72 pp. (ISBN. 978-84-9151-0871)
Conxunto de catro contos breves, da autoría de Euloxio R. Ruibal (Ordes, 1945), titulados
“A formiga revirada”, “O xardín de Claudia”, “Unha triste perda” e “Santi e mais Iago”.
O primeiro deles, “A formiga revirada”, está protagonizado polo animal que lle dá título
e unha súa amiga. O segundo, “O xardín de Claudia”, ten como personaxe principal unha
nena, dona dun xardín moi orixinal ao que todos critican e no que só hai unha flor. “Unha
triste perda” é a terceira das historias e nela o protagonista é un neno que perdeu a risa e
que, xunto coa súa familia, ten que dar moitas voltas para novamente atopala e volver
sorrir. Finalmente, “Santi e mais Iago”, correspóndese cunha historia dun neno que atopou
un dinosauro, que converteu na súa mascota, malia o rexeitamento de toda a urbanización.
Con todo, a valentía do dinosauro, que salvou unha morea de xente, convérteo nun heroe
para todos. Os textos acompáñanse das ilustracións de Gloria García Iglesias.

Sánchez, Gloria, A vaca dixo mua, ilust. Teresa Bellón, Santiago de Compostela:
Santillana/Obradoiro/Oqueleo, +6, marzo 2017, [44] pp. (ISBN: 978-84-16834-97-6).
Relato fantástico realista de Gloria Sánchez (Vilagarcía de Arousa, 1958) no que por
medio dun narrador en terceira persoa se conta a historia dun pobo no que se perderon a
alegría e as vogais tras as bruxarías e feitizos dun ser ruín que quería facerse dono do val.
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Unha nena da aldea, Eira, decide ir na procura das vogais e vaino conseguir tras as
insistencias dunha vaca moi pesada. O texto acompáñase das ilustracións, de cores
cálidas, de Teresa Bellón (Albacete).

Solar, María, Os nenos da varíola, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, n.º 94,
[mocidade], febreiro 2017, 208 pp. (ISBN: 978-84-9151-026-0).
Novela histórica, da xornalista María Solar (Santiago de Compostela, 1970), que se divide
en vinte e sete capítulos que, na súa maioría, xiran ao redor dos preparativos para unha
expedición a América do doutor alacantino Balmis. O relato traslada ao lectorado ao ano
1803 para recrear a aventura deste doutor e dun grupo de vinte e dous nenos orfos ou
abandonados, sacados dos hospicios da Coruña, Santiago e Madrid, que poñen a vida en
risco para levar a vacina da varíola a través do Atlántico. No relato tamén está presente a
reitora do hospicio coruñés, Isabel Zendal, que xoga un papel determinante na historia.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “María Solar embárcase na expedición Balmis”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 17 febreiro 2017, p. 8.
Destaca a nova perspectiva dende a que a autora afonda no acontecemento histórico
centrado na expedición a América do doutor alacantino Balmis, xunto cun grupo de nenos
orfos para levar a vacina da varíola. Por outra banda, fai notábel o tratamento fiel que se
fai tanto do doutor mencionado como da reitora do hospicio coruñés Isabel Zendal pero,
sobre todo, enfatiza o protagonismo do que dota o grupo de nenos embarcados na
expedición. Finalmente, fai unha breve análise dos aspectos máis destacábeis da obra
como o feito de considerala unha novela de fronteira apta para un amplo espectro de
lectores; o rigor co que a obra foi documentada nos aspectos sociais, culturais e políticos;
o avance lineal da historia, ou, o tratamento de conceptos como a heroicidade e a caridade.
- J. M. Giráldez, “Os verdadeiros heroes, revisitados”, El Correo Gallego, “2domingo”,
19 febreiro 2017, p. 4.
Salienta, primeiramente, que dous dos factores máis destacábeis da obra de María Solar
son o dominio do tempo narrativo e a autenticidade coa que trata as personaxes da
historia. De seguido, destaca como a historia dos vinte e dous nenos orfos seleccionados
da Coruña, Santiago e Madrid na Real Expedición Filantrópica da vacina dá conta da
situación vivida nos hospicios da época. Finalmente, conta como a autora fai visíbel o
papel de figuras como Salvany e Isabel Zendal Gómez ou a relevancia histórica do médico
Posse Roybanes.
- Montse Pena Presas, “A xesta da vacina”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 618,
“Libros”, 16 marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 571, “Letras galegas”, 18
marzo 2017, p. 10.
Fai referencia ao diferente tratamento que María Solar dá a un feito histórico como é o da
expedición a América para levar a vacina da varíola, afondado noutras obras anteriores.
Neste caso, destaca que a autora se centra nos momentos anteriores á partida da
expedición, situando toda a acción na Coruña e salientando o papel de Posse Roybanes,
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así como que pon o foco na selección dos nenos escollidos para a expedición. Por outra
banda, destaca o protagonismo coral da obra, enfatizando sobre todo o papel dos nenos,
xa que responden ás necesidades creativas da historia converténdoa en algo máis ca un
fito científico. Finalmente valora o labor de documentación histórica feito pola autora e,
sobre todo, como a súa narrativa deixa ver as emocións dos personaxes antes da partida
da expedición.
- Mario Regueira, “Heroes da vacinación”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
30 marzo 2017, p. 6.
Comeza lembrando as consecuencias que para os nosos antepasados tivo o padecemento
da varíola para, de seguido, deterse na historia abordada por María Solar na súa última
obra. Destaca, sobre todo, o labor de documentación e a fidelidade na evocación daquel
momento histórico vivido polos personaxes a comezos do século XIX. Neste senso, indica
algúns dos aspectos tratados na obra, tales como as dificultades de ser nai solteira, o papel
dos hospicios na época ou as vicisitudes coas que se atopaba a ciencia. Destaca o
tratamento coral da obra e, sobre todo, o papel da reitora do orfanato coruñés, Isabel
Zendal. Finalmente, valora a obra como “algo máis que unha novela xuvenil”,
considerándoa como unha obra de divulgación científica dun recoñecido momento
histórico.
- Patricia Penelas, “A Expedición Balmis”, GRIAL, Revista Galega de Cultura, nº 214,
abril, maio, xuño, 2017, pp. 71-72.
Ofrécese unha breve recensión da novela Os nenos da varíola (Editorial Galaxia, 2017)
de María Solar. Comézase indicando a longa traxectoria da autora na produción infantil e
xuvenil e na literatura para adultos. Fálase de obras como O meu pesadelo favorito
(Editorial Galaxia, 2015), A verdadeira historia da mosca da tele (Editorial Galaxia,
2014), Vou ter un irmán!!! (Editorial Galaxia, 2011) ou As horas roubadas (Edicións
Xerais, 2016). Saliéntase do estilo da obra narrativa a sutileza e o detalle cos que se conta
como era a vida no século XIX.
- Mª Jesús Fernández, “Os nenos da varíola”, CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 277, “Libros”, “De 12 a 14 años”, maio-xuño 2017, p. 67.
Breve reseña da obra de María Solar baseada no feito histórico coñecido como a Real
Expedición Filantrópica da vacina que saíu do porto da Coruña en 1803. Destaca que o
relato está contado con “rigor y sensibilidad mezcla historia con ficción, se centra en la
preparación de la Expedición y muestra algunos notables aspectos de la sociedad de la
época”.
- Anxos García Fonte, “Unha expedición cargada de esperanza”, Tempos Novos, n.º 241,
“Protexta”, “cultura”, xuño 2017, p. 87. LIX
Ofrecese unha recensión da obra Os nenos da varíola (Galaxia, 2017) de María Solar.
Apúntase que se trata dunha novela histórica sobre o traslado da vacina da varíola a través
de humanos, desde A Coruña ao continente americano. Destácase que a obra combina
datos históricos, sobre os doutores da corte española e outros responsables da idea
procedentes da Coruña, con datos ficcionais sobre os cativos do hospicio encargados de
levar consigo a vacina. Saliéntase a oposición que a autora establece na novela entre os
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personaxes pobres, vinculados ás doenzas, e os doutores ou a dirixente do hospicio.
Sublíñase a verosimilitude e o dramatismo contido da obra, así como as problemáticas do
acoso, do equilibro entre o mundo maternal e o laboral, da repulsa ao progreso científico,
da ética investigadora e da carencia de medios, coas que a autora conforma a psicoloxía
das personaxes e achega unha retrato social.
Referencias varias:
- ECG, “Presentan no Hostal o libro ʻOs nenos da variola”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 14 febreiro 2017, p. 22.
Anuncia un acto de homenaxe a propósito da presentación da obra, no cal se lembre os
protagonistas reais da historia na que o libro se basea.
- Elisa Álvarez, “El Hostal recuerda a los 5 niños embarcados en la expedición contra la
viruela en 1803”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 15 febreiro 2017,
p. L2.
Recolle o acto de homenaxe realizado no Hostal dos Reis Católicos aos nenos embarcados
na expedición contra a varíola, feito histórico que artella a novela.
- Margarito Flowers, “María Solar lleva a la librería Cronopios ʻOs nenos da variola”, El
Correo Gallego, “Gente”, 15 febreiro 2017, p. 47.
Informa da presentación da novela na libraría Cronopios de Pontevedra, na cal a autora
estará acompañada de Francisco Castro, da editorial Galaxia, e de Juan Gestal, decano da
facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela.
- Mario Beramendi, “Os heroes”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Ao contado”,
18 febreiro 2017, contracuberta.
Informa da inauguración dunha placa no Hostal dos Reis Católicos en homenaxe aos
cinco nenos orfos que a comezos do século XIX viaxaron a América para levar a vacina
da varíola, os cales protagonizan a novela de María Solar.
- Alicia Pardo, “María Solar retrata o lado máis humano da Expedición de Balmis en ʻOs
nenos da variola”, La Opinión, “A Coruña”, 16 marzo 2017, p. 11.
Informa da presentación da obra na libraría Moito Conto e sinala, de xeito breve, a
temática da obra, con base histórica e co protagonismo centrado nos nenos.
- Lourdes Varela, “María Solar. ʻA historia dos nenos da variola debería estar nos libros
de ensino”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 621, 6 abril 2017, p. V/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 574, 8 abril 2017, p. 11, “Entrevista”.
Recolle unha entrevista coa autora na cal se aborda a temática da obra, o descoñecemento
do feito histórico que a artella, malia a súa importancia, así como outros aspectos da
traxectoria literaria e profesional da escritora.
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- Elena Méndez, “Lo que sí van a leer tus hijos”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Libros”,
“Juvenil”, 7 abril 2017, pp. 6-7.
De entre a lista de propostas de lectura que se propoñen para a xuventude a única en
lingua galega é a novela Os nenos da varíola, de María Solar, da que se achega un breve
resumo.
- Sara Vila, “María Solar. ʻAínda nos estamos desfacendo dos lastres de 1979”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, “Festa dos libros”, 24 xuño 2017, p. 12.
Conversa coa autora na que comenta como foi o proceso de documentación da novela que
ten que ver coa faceta xornalística da escritora e tamén coa súa formación en bioloxía.
- Ana Baena, “María Solar. ʻAo dar os datos dos personaxes reais son escrupulosa ara un
punto maníaco”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 8 xullo 2017, p. 8.
Conversa na que María Solar fala de como foi o proceso creativo da obra e a exactitude
coa que manexou os datos documentais dos personaxes reais.
- Elena Beltrán, “María Solar. ʻLos niños de la viruela está más orientado a la
divulgación”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 8 xullo 2017, p. 39.
Informa da presenza da autora na Feira do Libro de Vigo, onde asinou exemplares da
obra. Ademais, lembra a temática da que se ocupa o relato e informa do posíbel traslado
á pantalla debido ao grande éxito do libro.
- Elena Beltrán, “María Solar. ʻO cruceiro polo Mediterráneo foi a primeira viaxe
familiar”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 22 agosto
2017, p. 35.
Entrevista na que a xornalista María Solar fala do seu gusto por viaxar, especialmente no
verán, e destaca algunha das viaxes máis importantes para ela.

Tobaruela, Pere, Catro pedras vellas, ilust. Xosé Tomás, A Coruña: Baía Edicións, col.
Meiga Moira, n.º 32, [lectorado autónomo], 2017, 84 pp. (ISBN: 978-84-9995-229-1)
Relato fantástico realista, de Pere Tobaruela (Barcelona, 1965), onde a intriga e o
suspense xogan un papel importante. Dedicado aos residentes do concello de Rois e a
Alfredo Morono, un veciño do lugar do que o autor sacou o fío da historia a raíz dunha
conversa, ten como tema principal a amizade e as aventuras de Xela, Fuco, Carlos e Ana.
Narrada en terceira persoa, a historia está localizada na bisbarra de Vilar de Abade, onde
os rapaces e as rapazas protagonistas tratarán de resolver un enigma arredor dun castro.
Un día, o grupo de amigos decide ir dar un paseo polas aforas da aldea e visitan un cumio
onde ven algo que lles chama a atención: o coñecido como o “Castro da Moura”.
Intrigados, deciden planificar unha excursión até alí, onde atopan uns homes facendo
actos vandálicos. Ao tentar fuxir, un dos catro amigos é capturado, polo que os restantes
argallan un plan para recuperalo. Xela, que é moi astuta, fíxase nun distintivo do xersei
dun dos vándalos e, a partir dese dato, chegan á conclusión que o seu compañeiro pode
estar no polígono. Conseguen rescatalo, mais, na fuxida, penetran novamente na cova do
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castro, onde Xela cae nunha fenda que se abre aos seus pés. Malia esta circunstancia
adversa, os restantes compañeiros conseguirán rescatala con vida. O texto acompáñase
das ilustracións de Xosé Tomás (Betanzos- A Coruña, 1971), qe reproducen escenas do
narrado.
Referencias varias:
- M. R., “Catro pedras vellas’ se presenta mañana en Rois”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Deza. Ordes, O Sar”, 26 setembro 2017, p. 27.
Informa da presentación da última novela infantil do escritor catalán, afincado en Rois,
Pere Tobaruela, Catro pedras vellas, que terá lugar no CPPI Os Dices, acto no que
participarán o autor e Andrea Castaño, veciña de Rois e exalumna do centro.
- Uxía López, “Pere Tobaruela: ‘Quería escribir de aquí, do que eu vivo, de Rois”, La Voz
de Galicia, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 28 setembro 2017, p. L10.
Informa da presentación da obra, da súa ambientación en Vilar de Abade e da posíbel
creación dun roteiro literario en Rois.

Uhía, Manuel, O príncipe carpinteiro, ilust. do autor, Vigo: Editorial Galaxia, col.
árbore/galaxia, n.º 216, a partir dos 10 anos, abril 2017, [72] pp. (ISBN: 978-84-9151051-2).
Manuel Uhía (Portonovo, 1944) é o autor e o ilustrador deste conto dedicado “A Beatriz
e Kai, a mellor combinación de avoa-neto”. Ao longo de oito capítulos cóntase a historia
dunha familia da realeza do reino de Paspalia. Gumersindo II era o rei e quería casar á
súa filla Priscila co príncipe Tristán III dun país veciño. Priscila non quería casar con
alguén ao que non quixera, polo que os pais decidiron non obrigala a contraer matrimonio
con el. No seu lugar, o rei e o seu Consello de ministros viron conveniente crear un
concurso con dúas probas: unha de intelixencia e outra de destreza, cuxo gañador se
convertería no marido de Priscila e, polo tanto, no seguinte rei de Paspalia. O gañador do
concurso resultou ser un simple carpinteiro e nin Priscila nin os seus pais querían o
casamento. Para solventar o problema, decidiron dicirlle ao carpinteiro que todo era unha
broma e que non casaría coa princesa. Ademais recomendáronlle que desaparecera
durante un tempo para que a xente do reino non ser rira del, para o cal lle ofreceron
practicar o seu oficio dentro do palacio. Priscila rematou contraendo matrimonio con
Tristán III e dese casamento naceu o seguinte herdeiro do reino: Rodolfo VI. O neno foi
medrando e nunca estivo interesado nos seus labores como futuro rei, o que causou un
gran desgusto na corte. Nunha ocasión, Rodolfo coñeceu o carpinteiro que gañara o
concurso para casar con Priscila e comezou a interesarse moito polo oficio. Pasaba tanto
tempo co carpinteiro que na corte decidiron investigar onde estaba o neno cando
desaparecía durante tanto tempo. Cando o descubriron leváronse unha gran sorpresa e
non podían comprender as razóns polas que Rodolfo quería converterse nun simple
carpinteiro cando calquera persoa, no seu san xuízo, desexaría converterse en rei. O tempo
pasou e Rodolfo chegou a ser o mellor carpinteiro do reino e dos países veciños. Da
familia real de Paspalia non se volveu saber nada despois do reinado de Priscila e Tristán,
pero non lle preocupaba moito a Rodolfo, xa que, segundo el, calquera podía gobernar o
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país igual ou mellor ca un rei. As ilustracións do propio autor combinan o vermello, o
branco e o gris e serven de apoio ao texto.

Veiga, Ramón, Violeta quere ser vampiro. Un conto de Samaín, ilust. David Sierra, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, [lectorado autónomo], outubro 2017, [32] pp.
(ISBN: 978-84-9121-262-1).
Álbum de Ramón Veiga (Ferrol, 1970) no que un narrador en terceira persoa conta como
gozan da festa de Samaín Violeta e a súa familia. A protagonista, en compaña dos seus
pais e amigos, preparan comida, decoran a casa con obxectos típicos destas datas,
disfrázanse, fan bromas etc. Con todo, o disfraz que máis lle gusta a Violeta é o de seu
pai, que se disfraza de vampiro. Rematada a festa, a pequena non quere ir durmir, mais
recolle a vestimenta de seu pai e, de noite, cando todos dormen, dálles un susto a todos.
O texto acompáñase das ilustracións figurativas de David Sierra (Madrid, 1987) nas que
predominan as cores frías para dar conta do ambiente desa data.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Un conto que arrepía para o Samaín”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “En galego”, 27 outubro 2017, p. 8.
Comentario polo miúdo de Violeta quere ser vampiro, de Ramón Veiga.
Referencias varias:
- A. Baena, “Unha historia de vampiros no ‘Halloween’ galego”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 1 novembro 2017, p. 13.
Detense na influencia do Halloween sobre a tradición celta do Samaín en Galicia e
lémbrase brevemente o argumento desta obra da que se di que xurdiu inspirada na
vivencia da filla do autor. Coméntase que se dirixe a un público de todas as idades por
presentar os feitos de forma agradábel e engadidno referencias dos anos 80 para os
maiores.
- Mar Mato, “Ramón Veiga. ‘Ós nenos dálles igual que o Samaín sexa celta; só queren
pasalo ben”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 1 novembro 2017, p. 42.
Fala sobre esta historia que se considera apta para toda a familia e que trata a tradición en
Galicia do Samaín. Dise que o autor se inspirou nun feito persoal e fálase da influencia
do Halloween en Galicia.

Villar Janeiro, Helena, Contos do Sol e da Lúa, ilust. Ana Costas, Santiago de
Compostela: Alvarellos Editora, col. Verdemar, a partir de 8 anos, xuño 2017, 76 pp.
(ISBN: 978-84-16460-17-5).
Tras a dedicatoria “Para Helena, a raíña dos contos”, Helena Villar Janeiro (Becerreá,
Lugo, 1940) presenta un conxunto de sete relatos en moitos dos cales predomina a
presenza da fantasía. No primeiro deles nárrase a historia duns xoguetes que cobran vida
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cando os seus donos non están na casa. No segundo, o lectorado achégase a unha familia
de gnomos e á súa viaxe a Cogomelia, unha cidade moi coñecida no seu mundo. No
terceiro descóbrese a historia dunha nena que lle escribe unha carta aos Reis Magos na
que lles pide un libro. No cuarto, un neno ten o desexo de ter un irmán ou unha irmá. O
quinto achégase á relación de dous nenos nunha escola (un deles estranxeiro e outro en
cadeira de rodas) que se irán coñecendo mellor e aprendendo cousas o un do ouro. O sexto
relato ten como protagonista o alumnado dunha escola que, na excursión que realiza, se
cuestiona as razóns polas que a auga do lago, a pesar de ser doce, non ten ese sabor. O
sétimo e último capítulo conta a historia dunha nena que vive nunha aldea mariñeira e vai
á praia, onde coñece un neno do que se fai amiga. Os textos acompáñanse das ilustracións
figurativas de Ana Costas, debuxos que complementan a narración textual.
Referencias varias:
- M. M., “Gadis regalo o libro Contos de sol e da lúa para celebrar as Letras Galegas”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 11 maio 2017, p. 44.
Informa do agasallo que repartirá Gadis por mor do Día das Letras Galegas.
- M. M., “Gadis reparte 30.000 libros en homenaxe a Casares”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 11 maio 2017, p. 35.
Fálase dos libros que repartirá Gadis por mor da celebración do 17 de maio.

Yáñez, Antonio, Do meu nome e outras trapalladas, ilust. María Díaz Serantes, Ourense:
Deputación de Ourense, col. Premio Pura e Dora Vázquez, n.º 14, [lectorado autónomo],
2017, 96 pp. (ISBN: 978-841-664-3103).
Novela realista, de Antonio Yánez Casal (Ferrol, 1959), que mereceu o XIV Premio de
Literatura Infantil e Xuvenil “Pura e Dora Vázquez”. Nela, o narrador en primeira persoa,
Constante, explica a razón do seu relato: unha aposta co irmán na que xogan as pagas de
dous anos. Constante expresa a razón de por que se chama así, como é a súa familia, a
que se quere dedicar cando sexa adulto e as aventuras del e das súas amizades. O texto
acompáñase das ilustracións de María Díaz Serantes (Ferrol, 1994) que amosan algunha
escena ou personaxe que se menciona no texto literario. Trátanse de deseños moi coidados
e con múltiples detalles nos que se xoga coa cor para resaltar determinados trazos.
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VII. 1. 2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Blanco, Concha, A bruxiña da sorte, ilust. Xosé Cobas, Santiago de Compostela:
Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col. Serie morada, n.º , máis de 8 anos, marzo 2017, 104
pp. (ISBN: 978-84-16834-02-0).
Relato de Concha Blanco (Lires, Cee, 1950), publicado por vez primeira en 2005 e
descrito no Informe de literatura correspondente, que se presenta nesta ocasión nun novo
selo editorial.
Recensións:
- Mario Regueira, “O poder da maxia”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da letra”,
22 xuño 2017, p. 6.
Nun primeiro momento loa a iniciativa de Santillana-Obradoiro que, a través do seu novo
selo, Oqueleo, recolle os mellores autores da literatura infantil galega e mais da literatura
infantil internacional. Neste senso, destaca a reedición, baixo un novo aspecto, de clásicos
da nosa literatura como é A bruxiña da sorte, de Concha Blanco. De seguido, recupera o
argumento desta obra para finalizar destacando a súa orixinalidade, así como a presenza
de diferentes na súa narración.

Campo, Marica, E Xoel aprendeu a voar, ilust. Laura Pérez, Santiago de Compostela:
Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col. Serie azul, máis de 12 anos, marzo 2017, 244 pp.
(ISBN: 978-84-16834-06-8).
Reedición desta obra de Marica Campo (Val do Mao, Lugo, 1948) publicada por vez
primeira en 2009 con ilustracións de Noemí López e descrita no Informe de literatura
correspondente. Acompáñase nesta nova edición das ilustracións de Laura Pérez.

Jaureguizar, O contador de estrelas, Santiago de Compostela: Santillana/Obradoiro/
Oqueleo, col. Xuvenil, máis de 14 anos, marzo 2017, 176 pp. (ISBN: 978-84-16834-129).
Narración de Jaureguizar (Bilbao, 1965) publicada por vez primeira en 2009 (na “Serie
vermella” de Alfaguara/Obradoiro) e descrita no Informe de literatura correspondente.
Preséntase agora nun novo selo editorial.

Moreno, María Victoria, A brétema, ilust. María Montes Sueiro, Santiago de Compostela:
Urco Editora, [lectorado autónomo], 2017, [36] pp. (ISBN: 978-84-16121-93-9).
Relato de María Victoria Moreno Márquez (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1939,
Pontevedra, 2005) publicado por vez primeira en 1999, como número 1 da colección “O
elefante contacontos”, de Ir Indo Edicións, con ilustracións de Xaime Asensi, e cuxo
893

descritor se pode consultar no Informe de literatura correspondente. Con motivo da
escolla da autora como protagonista do Día das Letras Galegas 2018 reedítase neste 2017
co texto adaptado á normativa vixente e ilustracións de María Montes Sueiro, quen
emprega a acuarela e tons fríos e suaves nas imaxes sinxelas e de apariencia delicada.

Moreno, María Victoria, Guedellas de seda e liño, fotografía da cuberta Manuel Janeiro,
Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, [lectorado mozo], setembro 2017, 152 pp.
(ISBN: 978-84-9151-071-0).
Novela de María Victoria Moreno Márquez (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1939,
Pontevedra, 2005) publicada por vez primeira en 1999 e descrita no Informe de literatura
correspondente. Con motivo da escolla da autora como protagonista do Día das Letras
Galegas 2018 reedítase neste 2017 co texto adaptado á normativa vixente. Á parte dos
cambios que afectan á modernización do deseño da colección «Costa Oeste», muda a
ilustracións de cuberta. Nesta ocasión, a fotografía de Manuel Janeiro, que emprega cores
sepia para crear unha ambientación nostálxica, representa unha rapaza de costas cunha
longa melena en consonancia co título.

Moreno, María Victoria, Leonardo e os fontaneiros, ilust. Manuel Uhía, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Árbore, n.º 23, “Serie azul”, outubro 2017, 192 pp. (ISBN: 978-84-9151078-9).
Relato de María Victoria Moreno Márquez (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1939,
Pontevedra, 2005) publicado por vez primeira en 1986, como número 8 da colección “O
barco de vapor” da Editorial Galaxia e SM, con ilustracións de María do Carme Salgado,
e reeditado en diferentes ocasións pola editorial Galaxia nos anos noventa (en 1990 con
ilustracións de Fran Jaraba e en 1993 e 1999 con ilustracións de Manuel Uhía). Con
motivo da escolla da autora como protagonista do Día das Letras Galegas 2018 reedítase
neste 2017 co texto adaptado á normativa vixente. O descritor desta obra pode consultarse
no Informe de literatura 1999, no que se describe a edición desta obra inserida na
colección “Sete Mares”, de Galaxia/Editores Asociados. Na cuberta aparece unha escena
dun rapaz collendo un rato verde. A imaxe, que emprega a acuarela para crear textura,
está realizada de maneira simple. As cores son frías en tonos saturados.
Recensións:
- Mario Regueira, “Amigos da rúa e da escola”, Sermos Galiza, n.º 276, “fóradeserie”,
“ao pé da letra”, 14 decembro 2017, p. 6.
Celebra a elección de María Victoria Moreno como a autora escollida para conmemorar
o Día das Letras Galegas de 2018 e aproveita esta ocasión para reivindicar o papel da
literatura infantil e xuvenil dentro da cultura galega. Neste senso, céntrase na reedición
do libro Leonardo e os fontaneiros dentro da colección “Árbore” de Galaxia, no seu
momento dirixida pola autora (dise que foi un dos primeiros libros que lle deu
recoñecemento á mesma). De seguido lembra o argumento da obra explicando que o libro
se centra na historia de Antón, un rapaz a punto de pasar por unha transición importante
da escola ao instituto, centrándose no seu día a día cos compañeiros cos que se dedica a
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facer trasnadas e mais un can da rúa chamado Leonardo. Finalmente, destaca que, a pesar
dos trinta anos que pasaron dende a súa publicación, a obra resistiu ben o paso do tempo.

P. DoCampo, Xabier, Nube de neve, ilust. Xosé Cobas, Santiago de Compostela:
Santillana/ Obradoiro/ Oqueleo, col. Serie amarela, máis de 6 anos, abril 2017, 48 pp.
(ISBN: 978-84-16834-60-0).
Relato fantástico-realista de Xabier P. Docampo (Rábade, Lugo, 1946-A Coruña, 2018) e
Xosé Cobas (Logrosa, Negreira, 1953) publicado por primeira vez na colección “Montaña
encantada” de Everest Galicia no ano 2000 e descrito no Informe de literatura
correspondente. Preséntase agora nun novo selo editorial.
Recensións:
- Isabel Mociño, “Coa natureza non se xoga!”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 agosto 2017, p. 4.
Dá conta da chegada ás librarías na primavera desta obra de Docampo e Cobas. Comenta
a quen está dirixida e fala do convite que se lle fai ao lectorado: unha viaxe cara ao
coñecemento e o respecto á natureza. Mociño cualifica o texto de “moi ben dosificado e
enriquecido cos cromatismos dunhas suxestivas ilustracións, que van dos tons fríos dos
azuis asociados á neve, á calidez dos amarelos e ocres da primavera” e salienta que nel se
poden serguir as “liñas mestras da escrita do autor chairego”. Ofrece algunha das
características dos personaxes e fala da presenza de intertextualidades. Tamén destaca a
presenza de fraseoloxía e refráns galegos.

Perozo, Xosé A., O enigma de Embívicus, ilust. María Lires, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Árbore/galaxia, n.º 215, [lectorado mozo], marzo 2017, 262 pp. (ISBN: 978-84-9151041-3).
Novela de Xosé Antonio Perozo (Llerena, Badaxoz, 1951) publicada por vez primeira en
1991 por Sotelo Blanco e por última no ano 2002 como número 71 na colección
“Biblioteca galega 120” de La Voz de Galicia. Descrita no Informe de literatura 2002,
reedítase neste 2017 co texto adaptado á normativa vixente.
Referencias varias:
- Susana Luaña, “Xosé A. Perozo. ʻSempre vivín do conto, e hai libros cos que gañei
cartos e con outros non”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”,
2 xuño 2017, p. Contracuberta.
Conversa do autor na que se fai un repaso pola súa traxectoria a partir da reedición de
obras con máis de 20 anos de idade e da publicación dunha obra homenaxe a Carlos
Casares.

Toro, Suso de, Conta saldada, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º
172, [lectorado mozo], xuño 2017, 208 pp. (ISBN: 978-84-9121-240-9).
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Reedición desta novela de aventuras de Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956)
publicada por Alfaguara/Obradoiro en 1996 e descrita no Informe de Literatura
correspondente. Preséntase agora nun novo selo editorial. Na cuberta presenta en primeiro
plano un mundo en forma de caveira pola que anda deambulando o personaxe. Trátase
dunha imaxe, realizada con trazos enérxicos e marcados, así coma con cores frías, na que
tamén aperece unha coroa como símbolo de poder.
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VII. 1. 3. ADAPTACIÓNS
Mezquita, Roberto, TAM, TIM e TOM, ilust. Paolo Domeniconi, Pontevedra: OQO
Editora, colección O, de 3 a 7 anos, 2017, 40 pp. (ISBN: 978-84-9871-540-8).
Adaptación de Roberto Mezquita a partir dun conto dos Irmáns Grimm. Trátase dun
álbum que se acompaña das ilustracións de Paolo Domeniconi (Boloña, 1965) e no que
se presenta a historia de tres irmáns que vivían nunha casa solitaria entre o bosque e a
montaña e que repartían os traballos que tiñan que facer acotío. Por causa das palabras do
corvo xorde un conflito entre os tres que tentarán arranxar sen obter uns bos resultados.
Finalmente, deciden traballar xuntos e colaborando entre eles para facer as mesmas
tarefas que antes facían separados e, así, todos ter a mesma carga de traballo, pero tamén
o mesmo tempo de lecer.
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VII. 1. 4. TRADUCIÓNS. VERSIÓNS. REEDICIÓNS
Alejandro, Rocío, A horta de Simón (La huerta de Simón), ilust. da autora, X Premio
Internacional Compostela para Álbums Ilustrados 2017, trad. Manuela Rodríguez,
Pontevedra: Kalandraka Editora, [prelectorado], 2017, 44 pp. (ISBN: 978-84-8464-3487).
Álbum da autoría de Rocío Alejandro (Bos Aires, 1978) que ten como protagonista ao
coello Simón, quen planta moitas cenorias na súa horta, mais ao que diferentes personaxes
lle suxiren que poña outras hortalizas: leitugas, tomates, berenxenas… Así as cousas, a
horta do protagonista énchese de diferentes vexetais, pero tamén de diferentes
personaxes, tales como o rato, a galiña, o chibo, o porquiño, a raposa…

Badescu, Ramona, A ansia de coello (Gros-Lapin, 2007), ilust. Delphine Durand, trad.
Isabel Soto, Zaragoza: Grupo Editorial Luis Vives, [lectorado autónomo], 2017, [26] pp.
(ISBN: 978-84-9046-248-5)
Álbum de Ramona Badescu e Delphine Durand dedicado, respectivamente, “Aos amigos,
polo seus tés quentiños, os seus chistes malos e os seus grandes abrazos” e “A Liss”. Nel
preséntaselle ao lectorado a Coello e a unha compañeira moi especial, unha ansia que non
o deixa facer nada e semella ser a súa sombra. O protagonista tenta poñerlle solucións
(chama os amigos; pon música; pon a tele; fai unha ensalada; chama a súa nai, mais está
moi coupada e non o pode atender; deseña un circuíto con frechas que lle indican á ansia
a saída etc.). A chegada dos seus amigos e da súa nai con diferentes agasallos servirálle a
Coello para lembrar que é o día do seu aniversario.

Bonilla, Rocío, De que cor é un bico? (De quin color és un petó?, 2015), ilust. da autora,
trad. María Solar, [Valencia]: Algar Editorial, [prelectorado], febreiro 2017, [38] pp.
(ISBN: 978-84-9142-059-0).
Relato escrito e ilustrado por Rocío Bonilla Raya (Barcelona, 1970) que mereceu
recoñecemento nos Premios aos Libros Mellor Editados 2016 que cada ano outorga o
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Narrado en primeira persoa por Mónica ou,
Minimoni, que é como todos a chaman, a protagonista conta que o que máis lle gusta do
mundo é pintar. Ao longo do seu relato Minimoni vai dando conta das cousas e cores que
sabe pintar e cuestiónase de que cor podería pintar un bico. Pensa no vermello, pero
considera que é a cor dos enfados; no verde, pero asóciao ás verduras e aos legumes; no
amarelo, que lle recorda ás abellas; no branco, que relaciona coa neve; no rosa; no azul
ou incluso no negro. Finalmente, grazas á axuda da nai, chega á conclusión de que os
bicos poden ser de calquera cor. As ilustracións, nas que a autora emprega cores primarias
e secundarias, alegres, vivas e saturadas, úsase unha técnica mixta combinando os trazos
do lápis coa acuarela.

Brenman, Ilan, Até as princesas soltan peidos (Até as princesas soltam pum?, Brinque
Book, 2008), ilust. Ionit Zilberman, trad. Elvira Ribeiro Tobío, [Valencia]: Algar
Editorial, [prelectorado], marzo 2017, 27 pp. (ISBN: 978-84-9142-065-1).
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Conto de Ilan Brenman (Israel, 1973) no que o pai de Laura, a protagonista da historia,
bota man do libro secreto das princesas para explicarlle á súa filla algúns dos secretos
mellor gardados das princesas e que explicarían algúns dos seus comportamentos. As
ilustracións de Ionit Zilberman (Israel, 1972) están realizadas cunha técnica mixta a través
da colaxe de diferentes materiais, con pintura acrílica, acuarela e trazos a lápis e a plumilla
con tinta chinesa. Tamén empregan estampados florais para os fondos e estampación de
selos de letras. As personaxes teñen unha forte carga expresiva e con características
diferenciais na vestimenta e apariencia, polo cambio de época na que transcorre a historia.
Empregan unha gama de cores cálida.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Seis libros para el Día del Libro”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 23 abril 2017, p. 8.
Comentario breve sobre esta obra de Ilan Brenman.

Canal, Eulàlia, Os fantasmas non petan na porta (Els fantasmes no truquen a la porta,
2016), ilust. Rocio Bonilla, trad. Elvira Riveiro Tobío, Alzira: Algar Editorial,
[prelectorado], setembro 2017, [40] pp. (ISBN: 978-84-9142-116-0)
Álbum de estrutura circular, escrito por Eulàlia Canal e ilustrado por Rocio Bonilla, que
ten como protagonistas a Oso e Marmota, dous amigos que cada tarde xogan a moitas
cousas (os dardos, atopar tesouros agochados, cantar, bailar...). Un narrador en terceira
persoa e a voz dos personaxes dan conta de como reacciona Marmota o día que Oso lle
anuncia que esa tarde tamén xogará con eles Pato. A noticia leva a protagonista a pendurar
da porta, mentres Oso está ocupado, un cartel que pon “Non amolen!, Non estamos!” e
logo outro que di “Somos fantasmas”. A chegada de Pato non é vista por Marmota con
bos ollos, polo que até lle pecha a porta nos fuciños a Pato sen Oso sabelo, mais todas as
súas accións reverten contra dela, pois finalmente collerá medo ao confundir a Pato e a
outros moitos animais do bosque que acoden á casa de Oso, logo de ter lido o letreiro,
con fantasmas. A partir dese día, Pato será un novo compañeiro nos xogos de Oso e
Marmota. O texto acompáñase das ilustracións figurativas de Bonilla.

Cano, Carles, O segredo do avó, ilust. Federico Delicado, trad. Anaír Rodríguez
Rodríguez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Sopa de Libros, n.º 64, de 8 anos en
diante, setembro 2017, 120 pp. (ISBN: 978-84-9121-250-8).
Carles Cano (Valencia, 1957) é o autor deste relato que afonda na relación interxeracional
entre avós e netos. Está protagonizado por Nicolás e os seus netos, os xemelgos Miguel
e María, aos que lles encantan as historias inventadas de Nicolás, un experto contador de
historias que sempre os sorprende até o punto de que os nenos se cuestionen sobre a orixe
das súas historias. Así, a partir de tres obxectos que se atopan por erro na caixa dos
xoguetes, Nicolás narra a historia dun rei calvo que lle rouba un peite a unha lamia e das
consecuencias que este roubo levan consigo. Cos obxectos envorcados da caixa de
ferramentas, o ancián cóntalles aos rapaces a historia duns namorados que prenden un
cadeado nunha ponte de París e guindan a chave ao río, obxecto que finalmente rematará
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no pescozo dun peixeiro xaponés ao que se lle abre a posibilidade dunha historia de amor
cunha rapaza que fora traizoada. Durante a espera da chegada do autobús, Nicolás cóntalle
aos netos a historia da maga Staropolski, quen dispuña dun lapis máxico co que podía
pintar o que desexase, mentres que un día de praia lle narra a historia dunha botella que
recolleu do mar e contiña un botón, un escaravello e unha semente. Unha historia que ten
como protagonista un soldado xaponés abandonado nunha illa de Filipinas que finalmente
quere regresar ao seu país grazas a intervención do avó Nicolás. Despois de que Miguel
e María descubran as verdadeiras razóns polas que o avó é tan bo contando historias
(Nicolás desvélalles que acode a un obradoiro de escritura creativa), o ancián cóntalle a
mellor de todas as historias, a dunha pirata que durmiu unha noite cun oficial escocés,
quen descobriu nas nas pencas da moza un tesouro agochado polo pai dela. O mapa das
pencas da protagonista serve para descubrir que a moza pertence a unha familia nobre de
Burdeos e para desvelar a verdadeira catadura do amante da pirata. O relato acompáñase
das ilustracións de Federico Delicado (Badajoz, 1956).
Referencias varias:
- X. F., “O segredo do avó”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Para leer”, 28 setembro 2017,
p. 34.
Informa da saída do prelo do novo libro de Carles Cano en galego, O segredo do avó,
publicado por Xerais sobre o que sinala que “propón unha homenaxe á capacidade de
fabulación, á narración como divertimento e aprendizaxe e á comunicación
interxeracional”.

Cano, Harkaitz, A orquestra terrestre (Oskestra lustarra, Elkar, 2013), trad. Isaac Xubín,
ilust. Jokin Mitxelena, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Sopa de Libros, n.º 63, a
partir dos 10 anos, xaneiro 2017, 144 pp. (ISBN: 978-84-9121-146-4).
Narración de Harkaitz Cano (Lasarte, Guipúscoa, 1975) na que un narrador omnisciente,
coa axuda dos diálogos dos personaxes, conta as dificultades que ten que superar Manu,
o protagonista, para formar unha orquestra. A historia comeza co anuncio que pon na rúa
para buscar voluntarios con que formala. Primeiramente todas as persoas que aparecen
pretenden desempeñar a dirección, polo que ten que convencelas de que iso non é posíbel
e que vaian ás súas casas aprender a tocar un instrumento coma, no seu caso, a vasoira. A
seguir, deixa de pór anuncios e decide buscar os músicos un e un. Primeiramente, atopa á
violinista chamada Ás Veces, a quen, en ocasións, lle pica moito baixo o brazo e ten que
deixar de tocar. O segundo que atopa é Completo, que toca o triángulo, pero sempre que
o fai póusaselle nel un xílgaro e non pode continuar até que lle marcha. Os seguintes son
os irmáns Recendetti, acompañados pola súa cabra Presidente e unha escaleira de tesoira,
que tocan a trompeta e para os que o recendo é moi importante. Todos xuntos realizan o
primeiro ensaio no quiosco da praza da Solfa, obtendo aplausos e boas palabras da xente
que para a velos, mais os enfados axiña comezan, aínda que tamén rapidamente se
solucionan. A orquestra séguese completando coa voz dun contratenor (castrato), un
xeadeiro italiano, barbudo e gordecho, chamado Croccanti, que é ben recibido polos
compañeiros. Animados por tocar noutros países e en diferentes lugares a unha praza,
Manu anímaos a facer un tour, que os levará a coñecer á crítica Paz Descanse e tamén a
viaxar en barco a América, nunha viaxe na que os diferentes integrantes da Orquestra
Terrestre conseguirán, agás dúas excepcións, sobrevivir a un naufraxio. En Nova York
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buscaron substitutos aos integrantes desaparecidos e mesmo fixeron tests de bo oínte ao
público asistente, mais finalmente o grupo desfíxose e cada un seguiu o seu propio
camiño, aínda que sempre lembrando con agarimo á Orquestra Terrestre. O texto
acompáñase dos debuxos, de trazos irregulares e difuminados, de Jokin Mitxelena (San
Sebastián, 1962) nos que se reflicten diferentes escenas do narrado.

Cali, Davide, Brancaneves e os 77 ananiños, ilust. Raphaëlle Barbanègre, trad. Anaír
Rodríguez Rodríguez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Pequeno Merlín, outubro
2017, 32 pp. (ISBN: 978-84-9121-266-9).
Versión de Davide Cali (Liestal, 1972) do conto clásico Brancaneves e os sete ananos.
Neste ocasión a protagonista, farta do traballo que leva convivir cos ananos, opta por
pedirlle á vella bruxa, á parte da mazá que esta lle ofrece, outro froito envelenado, pois é
o que lle permitirá descansar de tanto trafego.

Cali, Davide, Cincenta e as zapatillas peludas, ilust. Raphaëlle Barbanègre, trad. Anaír
Rodríguez Rodríguez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Pequeno Merlín, outubro
2017, 32 pp. (ISBN: 978-84-9121-267-6).
Nova interpretación do conto clásico de Cincenta realizada polo italiano Davide Cali
(Liestal, 1972). Nesta ocasión unha Cincenta activa é quen, tras ver o anuncio nunha
revista, decide chamar á madriña para que lle axude a asistir ao baile. A madriña e o que
esta lle ofrece (por exemplo, unha estraña indumentaria cunhas zapatillas peludas no
canto dos clásicos zapatos de cristal) non é como ela espera e o baile ao que acode, así
como o príncipe ao que coñece, distan moito do agardado, razón pola que Cincenta
abandona o palacio e entra nunha feira de traballo para mozas cansas de príncipes, traxes
e comportamentos requintados. Nesa feira poderá ver como unha moza coma ela pode
converterse en domadora de dragóns ou outras profesións máis axeitadas.

Dahl, Roald, Matilda (Matilda, Edición Jonathan Cape, Londres, 1988), ilust. Quentin
Blake,
trad.
Miguel
Barros
Taboada,
Santiago
de
Compostela:
Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col. Serie azul, [lectorado autónomo], 2017, 288 pp.
(ISBN: 978-84-16834-05-1).
Novela de Roald Dahl (Llandaf, 1916-Oxford, 1990) publicada por vez primeira en
galego no ano 1990 da man da editorial Alfaguara en tradución de X. Miguel Barros.
Recuperada agora no proxecto “Oqueleo”, que impulsa Santillana mediante o selo
Edicións Obradoiro, ten como protagonista a Matilda, unha nena de cinco anos, con
extrema intelixencia e capacidade resolutiva, que olla criticamente a familia e a escola. A
pequeña Matilda non asume as indicacións dos seus vulgares e mesquiños proxenitores e
é quen de, coa lectura voraz de libros, configurar un rico imaxinario. Grazas aos seus
poderes telequinésicos consegue derrubar un sistema educativo represivo que encarna a
perversa directora Trunchbull. A encantadora señorita Honey, a quen lle fora todo
usurpado, será a substituta da perversa directora. O relato acompáñase das sinxelas
ilustracións de Quentin Blake (Reino Unido, 1932) realizadas, con tinta chinesa negra e
emprego da acuarela en tons suaves, cun trazo enerxético que ofrece á imaxe movemento
e dinamismo á escena.
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Recensións:
- Eulalia Agrelo, “Matilda, de Roald Dahl: a revolución desde a infancia”, El Correo
Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 decembro
2017, p. 6.
Despois de definir que se entende por “obras clásicas” nomea como exemplo Matilda, de
Roald Dahl. Lembra cando se publicou por vez primeira, quen foi o ilustrador, así como
algunha das adaptacións a outras artes, tales como o cinema ou o teatro musical. Sinala
quen foron os responsábeis da primeira edición e dá conta da súa recuperación
actualmente en “Oqueleo”, proxecto do que se comentan as súas liñas de presentación. A
seguir, detense nas características da escrita do autor, destacando o humor e o deseño da
personaxe, do que se ofrecen algúns dos seus principais trazos. Finalmente, relaciónase
esta obra de Dahl con outras do galego Agustín Fernández Paz nas que este tamén se
achegou aos modelos de ensino.

Danowski, Sonja, O gatiño nocturno (Kleine Nachtkatze, NordSud Verlag AG, 2016),
ilust. da autora, trad. Jairo Dorado, Madrid: Lata de Sal, col. Gatos, [prelectorado], 2017,
[46] pp. (ISBN: 978-84-946650-5-9).
Álbum de Sonja Danowski (Iserlohn, Alemaña, 1978), dedicado “Ao meu can Dunni, que
tamén gosta dos gatos”), que ten como protagonistas a Toni, un rapaz especial que adora
os animais e doa todos os xoguetes que ten á tómbola solidaria que celebra o centro de
acollida de animais do lugar no que reside para recadar fondos. Alí coñece a Valentín, un
gato que adora a música e que deseguido pasa a ser da súa familia. O volume, que se
acompaña das ilustracións figurativas da propia autora, acolle no final unha partitura para
poder tocar a canción protagonista do conto.

Díaz Valladares, Francisco, Tras a sombra do bruxo (Tras la sombra del brujo, 2017),
XXV Premio Edebé de Literatura Juvenil, trad. Ricardo Fernández Sabín, A Coruña:
Rodeira, col. Periscopio, n.º 9, [lectorado mozo], marzo 2017, 194 pp. (ISBN: 978-848349-539-1).
Novela de Francisco Díaz Valladares (Sevilla, 1950) que mereceu o Premio Edebé de
Literatura Juvenil en 2017. Ten como protagonista a Xián, un mozo que, malia nacer no
continente africano cunha pel de cor branco, este feito nunca o fixo sentir estraño no lugar
no que naceu. O xa estudante nos Estados Unidos segue amando a terra que o viu nacer e
na que nunca percibiu por parte dos congoleses sinais de animadversión cara á súa persoa,
mais o seu regreso, para reeencontrarse coa paisaxe, coa selva de cores intensas etc. e,
sobre todo, co seu avó, o director do Parque Nacional de Virunga, non será como agarda.
A súa chegada coincide cos ataques dun vello león solitario; semella que o feiticeiro Buku
puxo a xente dos poboados en contra da súa familia. Ademais de cos seus e coa terra que
o viu nacer, tamén se reencontrará coa súa compañeira de xogos, unha moza de pel negra
cuxos ollos brillantes destacan no seu rostro. O volume conta cunha fotografía na cuberta
de Ramón Ríos Lara (Shutterstock) na que se crea un contraluz para representar a silueta
do personaxe masculino no fondo dunha paisaxe africana. Así mesmo, créase unha
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transparencia no fondo, onde se pode observar a cabeza dun león. As cores recordan á
calor de África en tonos sienas e ocres.

Ende, Michael, A historia interminable (The Neverending Story, Thienemanss Verlag,
Stuttgart, 1979), trad. Antón Palacio e Sonia Pérez, Santiago de Compostela:
Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col. Xuvenil, máis de 12 anos, 2017, 544 pp. (ISBN: 97884-16834-10-5).
Primeira tradución ao galego desta obra clásica de Michael Ende, nome literario do
escritor alemán Michael Andreas Helmut Ende (Baviera, 1929-Stuttgart, 1995).
Correspóndese cunha narración fantástica na que un valente guerrerio da tribo dos peles
verdes e Bastián, un neno tímido que le con paixón un libro máxico, serán quen poderán
salvar dun grave perigo o reino da raíña Emperatriz Infantil, motalmente enferma.
Guerreiro e neno viven diferentes aventuras que os levarán a reunirse e coñecer unha
fabulosa galería de personaxes. Na cuberta preséntase unha imaxe de cores planas, aínda
que vivas e saturadas, que lembra a quen a mira unha decoración clásica da Idade Media
cunha planta enredadeira en cuxo centro se representa o título cun castelo e, na parte
inferior dereita, o icono dunha reina.

Ende, Michael, Jim Botón e Lucas o maquinista (Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivfürer,Orbis, Barcelona, 1960), ilust. Franz Joseph Tripp, trad. Moisés Barcia,
Cangas do Morrazo: Sushi books, [lectorado autónomo], xuño 2017, 244 pp. (ISBN: 97884-16884-02-5).
Obra de Michael Ende, nome literario do escritor alemán Michael Andreas Helmut Ende
(Baviera, 1929-Stuttgart, 1995), na que está presente a fantasía e o humor e que presenta
como temáticas a amizade, o valor, o respecto e a igualdade. Situada no século XX, aínda
que con presenza de diferentes anacronías, ten como protagonistas a dous amigos, Jim
Botón e o maquinista Lucas, aos que lles queda pequena a illa na que viven, Lummerland,
polo que deciden marchar e vivir diferentes aventuras. Malia os problemas e diferenzas
xurdidos entre eles (por exemplo, ningún dos dous quere renunciar á locomotora Enma),
a súa amizade é quen de mantelos unidos. A narración textual acompáñase das ilustracións
do alemán Franz Joseph Tripp. Na cuberta a imaxe e o texto acompáñanse entre si. No
lateral dereito aparecen os personaxes da historia, realizados a tinta chinesa, cun trazo
cómico acompañado da pintura acrílica e cunha expresión simpática e alegre, así como
con cores moi chamativas, de tons fluorescentes,, que contrastan co negro do trazo. O
fondo está realizado cun degradado en acuarela en cor cálida para chamala atención do
texto e do nome do autor.

Ende, Michael, Momo (Momo, K. Thienemanss Verlag, Stuttgart, 1973), trad. Antón
Palacio e Sonia Pérez, Santiago de Compostela: Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col.
Xuvenil, serie vermella, + de 14 anos, marzo 2017, 294 pp. (ISBN: 978-84-16834-09-9).
Nova tradución do relato xuvenil de iniciación, da autoría de Michael Ende (GarmischPartenkirchen, Alemaña, 1929-Filderstadt-Stuttgart, Alemaña, 1995), que reproduce a
primeira tradución de Antón Palacio e Sonia Pérez para Alfaguara Obradoiro en 2002.
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Nesta nova versión eliminouse o remático subtítulo, “Ou a estraña historia dos ladróns do
tempo e da nena que lles devolveu o tempo ós homes”, e as ilustracións do propio autor.
A trama in media res está protagonizada por Momo, unha nena foránea e orfa que,
segundo vai avanzando o relato, consegue transformar o conflito inicial do roubo do
tempo aos habitantes, por medio de enganos, dos homes grises, e é axudada pola tartaruga
Casiopea. A ilustración da cuberta converten a nova imaxe nun símbolo ou icono que
resume a historia, a representación do tempo mediante reloxos. Nela emprégase unha
imaxe serigrafada con cores planas, saturadas e vivas cunha acumulación de reloxos. Á
vogal “O” do título engadíuselle a forma do reloxo compaxinando co extremo inferior da
cuberta.
Recensións:
- Mar Fernández Vázquez, “Momo, a nena que simboliza a loita por desfrutar o tempo”,
El Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 24
setembro 2017, p. 6.
Informa que unha das seis obras de autores non galegos, entre as vinte e dúas obras
seleccionadas para encomezar o proxecto editorial Oqueleo, é a narración clásica Momo,
de Michael Ende. Apunta que a versión publicada reproduce a tradución realizada por
Antón Palacio e Sonia Pérez para Alfaguara Obradoiro en 2002 e lamenta que se eliminara
subtítulo, así como “as suxestivas ilustracións do propio autor”. Explica que o autor
alemán “creara a trama para un proxecto fílmico” e que, por mor do fracaso do proxecto,
decidiu “reelaborala como texto literario infantil de literatura fantástica”, seguindo a liña
que abrira no seu debut e primeiro éxito de público e crítica”, verquido ao galego en 2017
para Sushi Books como Jim Botón e Lucas o maquinista. Aclara que a intelectualidade
alemá cualificara despectivamente a obra “como literatura de evasión, non verdadeira
literatura”, por considerar que carecía de “compromiso social e político”. Afirma que,
pese ao inicio da trama in medias res, o autor respectou a linealidade tradicional de
presentación, nó e desenlace, respectivamente nas tres partes nas que se subdivide a
historia. Remata enumerando varias das “abondosas innovacións e peculiaridades” que
xustifican que Momo “se convertera nunha obra clásica, viva aínda hoxe”.

Fernández Rodríguez, José Julio, Clara e o rapto do solpor (Clara y el rapto de la
puesta de sol), ilust. Enrique López López, trad. Charo Baleirón Sóñora, A Coruña:
Hércules de Ediciones, +9, 2017, 83 pp. (ISBN: 978-84-946502-1-5).
Narración de José Julio Fernández Rodríguez, de temática ecoloxista e de defensa da
natureza, que ten como protagonista a Clara, a única nena que pode impedir que o
precioso solpor desapareza por mor da contaminación provocada polas persoas. Nesa
complicada misión será imprescindíbel a axuda dos seus amigos do bosque, con quen,
traballando en equipo, Clara conseguirá o seu obxectivo, aínda que nun primeiro
momento a pequena non saiba que é a capitá desa gran misión. A narración textual
acompáñase das ilustracións de Enrique López López que ambienta a historia a través do
emprego de lápis de cores e a construción de panorámicas de paisaxes e de pequenos
detalles. O ilustrador crea infinidade de texturas a través dos lapis de cores vivas e
saturadas cos que representa toda unha fantasía de paisaxes que semellan planos
fotográficos (caso, por exemplo do ollo de peixe).
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Referencias varias:
- M. García, “Clara e o rapto do solporʼ de José Julio Fernández”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Lo que viene”, 22 marzo 2017,
p. L11.
Anuncia a presentación da obra, na que o autor contará coa presenza de Valentín García,
Secretario Xeral de Política Lingüística, Blanca Roig da USC e a editora Laura
Rodríguez.
- Marga Mosteiro, “Un cántico a la mujer, talleres infantiles y presentaciones”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Guía de ocio”, “Feira do Libro”, 6 maio 2017,
p. L11.
Informa de diferentes actividades que terán lugar na Feira do Libro e destaca a firma de
exemplares de Clara e o rapto do solpor, da man do ilustrador Enrique López, que terá
lugar no posto da libraría Ler da Pobra do Caramiñal.

Filipina, Monika, Todo sobre gatos (All about cats, 2017), trad. Susana Collazo
Rodríguez e Rafa Salgueiro, ilust. da autora, Madrid: Lata de Sal, col. Gatos,
[prelectorado e lectorado autónomo], 2017, [38] pp. (ISBN: 978-84-946292-8-0).
Álbum de Monika Filipina que ten como protagonista os gatos e que comeza cun : “Este
libro cóntao TODO sobre os gatos. Os gatos pasan todo día durmindo nunha cadeira.
Verdade?”. A partir dese comezo dáse conta do que fan este felinos despois de que marche
o seu humano. Pensar non plan que van facer, como pode ser xogar ao ténis, ler etc), botar
unha sesta etc. son moitas das actividades que realizan e que nada teñen que ver coa
actividade tranquila que aparentemente levan a cabo.

Gaarder, Jostein, A terra de Anna (Anna. En fabel om klodens klima og miljø, 2013),
ilust. Emily Forgot, trad. David A. Álvarez, Pontevedra: Faktoría K de Libros, [lectorado
mozo], 2017, 160 pp. (ISBN: 978-84-16721-14-6).
Narración de Jostein Gaarder (Oslo, 1952) que presenta como temática principal a
preocupación polo medio ambiente e na que se afonda en cuestións como a ecoloxía, o
efecto invernadoiro, o quecemento global ou a biodiversidade. Con intertextualidades coa
mitoloxía grega, máis concretamente co mito de Casandra, ten como protagonista a Anna,
quen o día do seu aniversario recibe como agasallo un vello anel cun rubí, momento a
partir do que comezará a ter soños premonitorios. Unha noite é trasladada dende a
montaña norueguesa e a idílica cabana na que vive ao ano 2082, tempo no que nun
desolador e agonizante mundo (o mar incrementou moitos metros o seu nivel; o planeta
perdeu a maior parte da súa riqueza; o deserto avanzou por todos os continentes;
desapareceron numerosos ecosistemas e miles de especies da flora e da fauna
extinguíronse ou están en vías de desaparición) vive a súa bisneta Nova. Ao espertar dese
pesadelo tentará advertir a humanidade do perigo no que está, tarefa na que estará
acompañada do seu amigo Jonas e do doutor Benjamin. Xuntos darán conta das ameazas
reais (abuso do petróleo, emisión descontrolada de CO2 á atmosfera, deforestación das
superficies arboradas…) e do pouco tempo existente para conseguir evitar un escenario
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tan apocalíptico como o que ela viu no seu soño. No seu labor, o anel coa que a agasallaron
resultará ter maior importancia da agardada.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Do autor de ‘O mundo de Sofía’, chega agora...”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Libros”, “En galego”, 13 outubro 2017, p. 8.
Presenta unha nova obra deste autor creador dun libro fundamental como O mundo de
Sofía que nesta ocasión colocara a problemática situación do medio ambiente e o cambio
climático como figura central do seu libro. Este traballo tamén está cheo de simboloxía e
proxecta numerosas preguntas sobre como evitar unha situación que mostra tendencias
destructivas cara o planeta que habitamos.

Goscinny, Renè, O Nicolasiño, ilust. Jean-Jacques Sempé, trad. María Luísa Álvarez
Santamarina, Santiago de Compostela: Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col. Serie laranxa,
[lectorado mozo], marzo 2017, 216 pp. (ISBN: 978-84-16834-03-7).
Narración de Renè Goscinny (París, 1926- 1977), composta por dezanove capítulos
breves, que ten como temática principal as historias que lle acontecen ao protagonista que
lle dá títula á obra na escola e fóra dela. O lectorado coñece como Nicolasiño se divirte
xogando cos seus compañeiros e meténdose en diferentes leas, tales como pelexas cos
amigos, fumar puros con Alcestes etc. Para vixialo a el e aos seus compañeiros no recreo
está o señor Bordenave, un home moi recto e serio. Obsérvase un neno que lle gusta
divertirse, pero sempre en compañía dos amigos e, ás veces, participando seu pai. No
derradeiro capítulo, o protagonista enfádase coa nai e decide marchar da casa pero, no
medio do camiño, opta por regresar a carón dos pais.

Goscinny, René, Os recreos do Nicolasiño, ilust. Jean-Jacques Sempé, trad. Antón
Palacio, Santiago de Compostela: Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col. Serie laranxa,
[lectorado mozo], 2017, 192 pp. (ISBN: 978-84-16834-20-4). (ISBN: 978-84-1683-4228).
Segunda entrega das aventuras que teñen como protagonista a Nicolasiño, personaxe
creado por Renè Goscinny (París, 1926- 1977). Divídese en quince capítulos que xiran
arredor do que lle acontece a Nicolasiño e aos seus amigos no patio do colexio, onde son
vixiados por un home coñecido polo alcume de Caldolimpo. Durante os descansos, os
nenos xogan ao fútbol, pelexan, discuten, rin etc. Co remate das clases e a repartición de
premios entre o alumnado (Nicolasiño recibe só un premio: o da elocuencia), o
protagonista preséntase algo amocado, pois, se ben desexaba que chegasen as vacacións,
agora pensa que vai botar de menos os seus compañeiros.

Goscinny, René, As vacacións do Nicolasiño, ilust. Jean-Jacques Sempé, trad. María
Luísa Álvarez Santamarina, Santiago de Compostela: Santillana/Obradoiro/Oqueleo, col.
Serie laranxa, [lectorado mozo], 2017, 216 pp. (ISBN: 978-84-16834-04-4).
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Nova entrega das aventuras que teñen como protagonista a Nicolasiño, personaxe creado
por Renè Goscinny (París, 1926- 1977). Divídese en dezaoito capítulos e nela preséntanse
os acontecementos que vive o personaxe durante as vacacións, despois do remate do curso
escolar. Primeiramente coñécese como vive Nicolás e a súa familia as súas vacacións na
praia e no hotel Fermosa Ourela. Sábese como Nicolasiño vai á praia, xoga cos
compañeiros do hotel, fai ximnasia, etc. En segundo lugar, pasado un novo curso
académico, descóbrese a Nicolasiño nun campamento de verán coñecido como
“Campamento Azul”. Nel tocaralle pertencer ao grupo “Ollo de Lince”, cuxo berro de
guerra é “Valor!”. Durante os días de lecer, o rapaz fai diversas actividades en grupo: ir
pescar, participar en xogos nocturnos e facer excursións, entre outras moitas. Nicolasiño
volve moi contento das vacacións, mais tamén está feliz de estar de novo na casa coa súa
familia.

Jónsdottir, Áslaug, Rakel Helmsdal e Kalle Güettler, Gripe monstruosa, ilust. Áslaug
Jónsdóttir, trad. Equipo Sushi, Cangas do Morrazo: Sushi books, [lectorado autónomo],
setembro 2017, 32 pp. (ISBN: 978-84-16884-04-9).
Güettler, Helmsdal e Jónsdótti constrúen unhas ilustracións infantís moi sinxelas pero
atractivas na expresión e emoción dos protagonistas, como tamén con cores alegres. As
imaxes son planas, distribuidas nun fondo de cor crema. A técnica asemella a serigrafía
e nalgunhas partes aparece a estampación de obxectos, onde as personaxes preséntanse
nun volume de cor negra e empréganse ceras para imitala pelaxe dos seus corpos e os
rasgos dos rostros. Tamén se utiliza o collage para a representación das escenografías
coma anacos de papeis de diferentes cores e inclúen debuxos de nenos. A tipografía varía
de tamaño e tipo para diferenciar o diálogo entre o monstro pequeno e o grande.

Lindgren, Astrid, Pippi Mediaslongas (Pippi Langstump, Saltkrakan AB, 1945), ilust.
Ingrid Vang Nyman, trad. David A. Álvarez, Pontevedra: Kalandraka Editora, [lectorado
mozo], setembro 2017, 125 pp. (ISBN: 978-84-8464-339-5).
Novela clásica da autoría de Astrid Lindgren (Nas, Smaland, 1907-2002) que ten como
protagonista a Pippi Mediaslongas e que foi escrita pola autora en 1945 para a súa filla
Karin mentres estaba convalecente. Divídese en once capítulos titulados (“Pippi vai vivir
a Vilapenela”, “Pippi busca cousas e remata nunha liorta”, “Pippi xoga ás quedas coa
policía”, “Pippi vai á escola”, “Pippi senta na cancela e gabea polas árbores”, “Pippi
organiza unha excursión”, “Pippi vai ao circo”, “Os ladróns visitan a Pippi”, “Pippi vai
tomar café”, “Pippi fai de salvavidas” e “Pippi celebra o aniversario”) que dan conta do
carácter desta moza que rompe cos estereotipos de xénero asignados por ser muller. O
relato acompáñase das ilustracións orixinais e restauradas de Ingrid Vang Nyman.

Recensións:
- Montse Pena Presas, “Necesaria Pippi”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 646,
“Libros”, 16 novembro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 593, “Letras galegas”, 18
novembro 2017, p. 10.
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Análise polo miúdo da obra de Astrid Lindgren na que se detén, sobre todo, no personaxe
da protagonista e na que se reivindica a necesidade de modelos femininos coma os
presentes nesta obra na sociedade actual.
Referencias varias:
- Belén López, “Kalandraka publica ʻPippi Mediaslongas”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 16 setembro 2017, p. 13.
Anuncia a tradución ao galego da obra e sinala a importancia que a editora que a promove,
Kalandraka, lle outorga ao feito de traducir clásicos universais da literatura infantil ao
galego.
- E. Ocampo, “Pippi Mediaslongas xa fala en galego”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 38/
La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, p. 32, 17 setembro 2017.
Anuncia a tradución ao galego da obra e repara na polémica que a obra orixinal suscitou
en Suecia cando foi publicada en 1945, sendo considerada un mal exemplo para a
infancia, así como nos avances que supuxo na sociedade sueca en canto ao tratamento
dos nenos e aos estereotipos de xénero.
- Héctor J. Porto, “Pippi Långstrump xa fala galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18
setembro 2017, p. 25.
Salienta a publicación de Pippi Mediaslongas en galego por parte da editorial Kalandraka,
quen celebra este éxito e afirma querer continuar na liña de traducir grandes clásicos
infantís universais.
- Rocío García, “As rimas de Pippi é o máis difícil de traducir ao galego”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Letras”, 21
setembro 2017, p. L10.
Recolle a traxectoria de David Álvarez así como a súa experiencia na tradución da obra,
sinalando a dificultade de traducir elementos culturais e a necesidade de reiventar os
xogos de palabra e as rimas da protagonista sen que perdan o sentido.
- M. G., “Pippi Mediaslongas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 28 setembro 2017, p. 3.
Fai eco da tradución ao galego da obra e repasa a traxectoria da súa autora.

Litchfield, David, O oso e o piano (The Bear & the Piano, Frances Lincoln, 2016), ilust.
da autor, trad. Pilar Bendoiro, A Coruña: Hércules de Ediciones, [lectorado autónomo],
febreiro 2017, [38] pp. (ISBN: 978-84-945896-7-6).
Álbum escrito e ilustrado polo británico David Litchfiel (Bedford, 1984) que ten como
protagonista un oso pardo que, ante a proposta de marchar á cidade para facer realidade
o seu soño de dar concertos de piano ante milleiros de espectadores, decide deixar atrás
o bosque no que vive e todo o que o rodea. Malia acadar cuestións como a fama e a
fortuna, a súa escolla non está carente de medos e dificultades, como o botar en falta os
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amigos e o lugar no que vivía. O texto acompáñase das ilustracións, nas que predominan
as cores de tons suaves, realizadas con gran detalle polo propio autor do texto.
Recensións:
- Raquel Senra Fernández, “Adeus familia e amizades, adeus terra onde me criei”, El
Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 9 xullo
2017, p. 4.
Primeiramente dá conta do punto de partida da obra para, a seguir, cuestionarse sobre as
dificultades que a decisión tomada polo protagonista levan consigo. De seguido, sinala
quen é a responsábel da tradución desta obra e comenta algúns trazos desta. Finalmente,
detense polo miúdo no comentario da parte plástica da obra, da que destaca, por exemplo,
a atención nos detalles e o emprego da luz. Cualifícase a obra dunha “ historia para cativos
que tamén emociona os adultos por mesturar sentimentos que decotío implican a situación
de vivir lonxe do fogar. Un álbum que invita a percorrer mundo, a perseguir soños, pero
tamén a volver á terra e a non esquecer as raíces”.
- Mónica Pazos, “A falta do fogar”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “letras miúdas”, 15
xuño 2017, p. 7.
Comentario arredor desta obra de David Litchfiel.
Referencias varias:
- ECG, “Hércules de Ediciones publica ʻO oso e o piano”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 27 xaneiro 2017, p. 42.
Anuncia a publicación da obra e fai un pequeno repaso pola traxectoria do seu autor.

Litchfield, David, O xigante secreto do avó, ilust. do autor, trad. Raquel Senra Fernández,
A Coruña: Hércules de Ediciones, [lectorado autónomo], 2017, [40] pp. (ISBN: 978-84946502-7-7).
Álbum fantástico realista de David Litchfield (Bedfordshire, 1975) no que un narrador
omnisciente conta a historia de Billy, un neno que non lle cree ao seu avó que na cidade
viva un xigante que se dedica a axudar aos demais. Para convencelo, o avó dille que, para
comprobar que é certo o que lle di, ao amencer vaia até o mural da vila, onde, para
sorpresa de Billy, o xigante está pintando a parte do mural á quen ninguén lle chega. O
neno protagonista asústase tanto que sae correndo, mais, cando lembra o que a noite
anterior lle dixera o seu avó sobre que a xente se asusta das cousas diferentes, dá volta.
Como o xigante xa marchara, argalla un plan co avó que consiste en crear unha plataforma
e poñer a Murphy, o seu can, no alto desta para que, deste xeito, o xigante veña a rescatalo
e vexa o agasallo que Billy lle fixo.

Lobel, Arnold, Saltón no camiño, trad. Xosé Manuel González, Pontevedra: Kalandraka
Editora, col. Tras os Montes, [lectorado autónomo], 2017, 68 pp. (ISBN: 978-84-8464338-8).
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Arnold Lobel (Los Ángeles, 1933-Nova York, 1987) é o autor deste conxunto de seis
relatos cun saltón como protagonista. Trátase das historias tituladas “O Club”, “Unha casa
nova”, “A varredora”, “A viaxe”, “Sempre” e “Pola tarde”, onde cada historia individual
é, ao mesmo tempo, a etapa do caminho que percorre o protagonista. Cada etapa achega
novos personaxes e situacións que, dende unha ollada inxenua e amábel, son capaces de
animar reflexións profundas e favorecer cambios de perspectiva dende os que mirar o
cotiá con outros ollos. Texto e imaxe responden á mesma estratexia formal. As
ilustracións son delicadas, sen excesos nin na forma nin no tratamento, e preséntanse em
tons verdosos, cores castañas, tostadas e avermelladas en combinación cunha liña escura
delicada para definir detalles e volumes que reforzan a atmosfera melancólica e delicada
do relato.

Menotti, Nadia, As pescadoras (Las pescadoras, Pequeño Editor, 2017), ilust. da autora,
trad. Xosé Ballesteros, Pontevedra: Kalandraka Editora, [prelectorado], xaneiro 2017,
[34] pp. (ISBN: 978-84-8464-283-1).
Álbum ilustrado, adaptado e traducido por Xosé Ballesteros (Vigo, 1956) a partir dun
texto de Nadia Menotti (Bos Aires, 1978), que ten como base un conto tradicional da
India. Un narrador omnisciente, con reflexións dalgún personaxe, conta a historia de tres
mulleres que traballaban no mar e ás que sorprende de súpeto unha tormenta e teñen que
buscar un refuxio. Atopan a casiña dunha muller moi amábel, na que as flores son moi
abundantes, pois dedícase a cultivalas para vender. As protagonistas son convidadas a
durmir pero, esa noite, as pescadoras non son quen de conciliar o sono a causa do cheiro
das flores. Decididas poñen as cestas cheas de peixe ao lado da cabeza e é así como
conseguen durmir ben. As ilustracións da propia autora están creadas ao modo
fotográfico, a partir de figuras que conforman as esceas que mostran as personaxes, os
obxectos e demais elementos decorativos elaborados con materiais da vida cotiá (madeira,
cartón, téxtiles, metal etc). As imaxes permiten seguir e ampliar a lectura textual.

Morosinotto, Davide, Nemo. O xigante de pedra (Nemo. Il gigante di pietra) trad. María
Alonso Seisdedos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, [lectorado mozo], setembro 2017,
192 pp. (ISBN: 978-84-9121-251-5).
Segunda entrega das aventuras de Nemo, o príncipe indio deseñado por Davide
Morosinotto (Camposampiero, 1980) que oculta o seu verdadeiro nome para protexer a
súa vida e a dos seus dous amigos, Ashlynn e Daniel. Nesta ocasión, como consecuencia
dos acontecementos da primeira entrega, a acción trasládase a Praga, onde vivirán nun
barrio xudeo e contarán a inxustiza á que é sometida este pobo. Pouco e pouco o lectorado
vai descubrindo algún aspecto da vida anterior do protagonista, así como das súas
habilidades e intelixencia. Grazas a estas características e á lealdade dos seus amigos,
coprotagonistas da historia, o lectorado é testemuña da descuberta de novos misterios e
de como foxen dos seus inimigos.

Nakae, Yoshio, O chaleco de ratiño (Nezumi Kun no Chokki, Poplar Publishing Co.
1974), ilust. Noriko Ueno, trad. Suevia Sobral Santiago, [Madrid]: Lata de Sal, “Lata de
Sal Vintage”, [lectorado autónomo], 2017, 31 pp. (ISBN: 978-84-946650-1-1)
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Álbum clásico xaponés da autoría de Yoshio Nakae e Noriko Ueno que ten como
protagonista, tal e como se anticipa no título, o chaleco que lle teceu a ratiño súa nai. A
partir dunha estrutura repetitiva baseada na afirmación “Que bo chaleco! Deixame
probalo” diferentes personaxes que o lectorado coñece polas ilustracións de Ueno (un
pato, un mono, unha foca, un león, un cabalo e un elefante) proban a prenda de vestir do
ratiño que, como lle queda xusta, vai estirando até o punto de só servir como randeeira.

Patrick, Kat, Son Debugato (I Am Doodle Cat, Beatnik Publishing, 2014), Mellor Libro
Infantil de Nova Zelandia 2015 -Premio Panz-, ilust. Lauren Marriott, trad. Rafa
Salgueiro e Susana Collazo Rodríguez, [Madrid]: Lata de Sal Editorial, col. “Gatos”,
[lectorado autónomo], 2017, [32] pp (ISBN: 978-84-946292-5-9)
A autora orixinaria de Inglaterra, aínda que asentada en Nova Zelandia, Kat Patrick
presenta neste álbum ilustrado por Lauren Marriot un narrador eu protagonista, Debugato,
que se lle presenta ao lectorado e que o informa das cousas que lle encantan: bailar, o
ruído, o océano, botar peidos, o xeado, os amigos, as árbores, as matemáticas, as lentellas,
os baños, a alfombra, os fractais, o seu pixama, os animais pequenos, as estrelas, facer
garabatos, ir moi rápido, a diferenza e el mesmo. Finaliza preguntándolle ao lectorado
“Que é o que che encanta a ti?”. Nas gardas finais, cun fin máis didáctico, explícanse as
razóns polas que a Debugato lle encantan algunhas das cousas que dixo.

Portis, Antoinette, Non é unha caixa (Not a box, 2006, HarperCollins), ilust. do autor,
trad. Chema Heras e Pilar Martínez, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Demademora,
[prelectorado], agosto 2017, [38] pp. (ISBN: 978-84-8464-326-5).
Reedición desta álbum de Antoinette Portis (Nova York) publicado por ver primeira en
2008 por Faktoria K de Libros. Para a cuberta emprégase un papel craft co que se crea a
textura dunha caixa de cartón. No interior, o libro combina as cores das páxinas en branco,
ocre e vermello, que se van mesturando co trazo negro que representa a ilustración. A
historia presenta unha imaxe simbólica, practicamente icónica, de só dous elementos: o
coello protagonista e un recadro que representa unha caixa. As imaxes destes pequenos
símbolos están realizadas en cores planas cun trazo que recorda á cera.

Rivière, Benedicte, Os tres mosqueteiros, ilust. Camille André, trad. María Reimóndez,
A Coruña: Baía Edicións, col. Clásicos adaptados, a partir de 8 anos, 2017, 48 pp. (ISBN:
978-84-9995-226-0)
Adaptación ao galego, en formato álbum, da novela do francés Alexandre Dumas
realizada por Bénédicte Rivière e traducida por María Reimóndez (Lugo, 1975). Nela
nárranse, en primeira persoa, as aventuras de Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan
durante o século XVII en Francia. O mozo conta como saíu da súa aldea nunha mula para
dirixirse a París coa idea de facer xustiza e converterse nun mosqueteiro, un soldado da
ilustre garda real. Na capital do país atopa tres rivais, os Mosqueteiros de Monsieur de
Tréville, que ao final se converten nos seus amigos. Os catro xuntos enfróntanse a unha
serie de aventuras, loitas e proezas nas que teñan sempre o fin de facer xustiza baixo o
lema: “Un para todos e todos para un!”. No relato do protagonista descóbrese como se
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namora e como, malia reivindicar a xustiza, a súa honestidade se esvaece nalgún
momento. Nesa crise ten culpa Milady, personaxe que traballa para o malvado Rochefort.
O texto acompáñase das ilustracións figurativas de Camille André (París 1835-Argel
1921) que, fundamentalmente por medio de cores cálidas, ofrecen información sobre as
xentes e vestimentas francesas do século XVII.

Parvela, Timo, O gume ígneo, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Os gardiáns
do Sampo, n.º 1, [lectorado mozo], 2017, 236 pp. (ISBN: 978-84-16121-68-7).
Primeira novela dunha triloxía, de carácter fantástico, na que o autor finlandés, Timo
Parvela (Jyväskylä, 1964), introduce as aventuras de Ahti, Ilmari e Anni, uns rapaces que
descobren que son os novos Gardiáns do Sampo, traballo herdado de seus pais. Como
tales gardi´s deben protexer ao Sampo, unha reliquia ancestral con poderes que permiten
obter a riqueza do mundo. Louhi e Loviatar serán as principais inimigas que tentarán
facerse co sampo por tódolos medios, para así conquistar a terra, polo que os protagonistas
contarán coa axuda de Jokkeri e Aino. Finalmente, Loviatar consegue facerse co Sampo,
e leva consigo a Ahti, coa promesa de que alí verá a súa nai. A tradución ao galego da
obra é traballo de Tuula Ahola e Tomás González Ahola.

Ribeiro, João Manuel, Meu avó, rei das pequenas cousas (Meu Avô, Rei de Coisa Pouca,
Trinta Por Uma LInha, 2011), ilust. Catarina Pinto, trad. Ánxela Gracián, A Coruña:
Hércules de Ediciones, col. “Novas Lecturas de Hércules”, [lectorado mozo], 2017, 76
pp. (ISBN: 978-84-945896-7-6).
Relato de João Manuel Ribeiro que se achega á estreita relación entre un neto e o seu avó.
Un narrador en primeira persoa, quizais trasunto literario do autor, vai dando conta desa
estreita relación que o unía con quen el considera un rei, aínda non tendo un palacio ou
outras riquezas. Deste home é de quen aprendeu historias e mitos e descubriu moitísimas
outras cousas que o marcaron definitivamente. O relato, dividido en nove capítulos (“O
cabalo alado”, “O tamaño do reino”, “A milgranda e a nena”, “O baile das bonecas de
trigo”, “O amigo da bicharada”, “O mapa dos segredos”, “O río da vida” “Os últimos
días” e “Os idos días que han de vir”) acompáñase das ilustracións figurativas e en
tonalidades cálidas de Catarina Pinto. No conxunto convértese nunha homenaxe a quen
xa non está, pero a quen se lembra con cariño.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Das pequenas grandes cousas”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 974/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
974, “letras Atlánticas”, 12 marzo 2017, p. 29.
Cualifica esta obra de João Manuel Ribeiro como “alfaia literaria”. Dá conta de quen é a
editora responsábel da edición e da tradutora. Tamén se achega ao argumento da narración
e fala dos autores que aparecen homenaxeados nas páxinas deste libro.
Referencias varias:
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- ECG, “Presentación de ʻMeu avó rei das pequenas cousas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 17 febreiro 2017, p. 40.
Informa da saída do prelo da man de Hércules de Ediciones do libro Meu avó rei das
pequenas cousas, de João Manuel Ribeiro, cuxa presentación terá lugar na Biblioteca
Afundación de Santiago de Compostela. A obra defínese como “un canto ao amor polas
pequenas cousas que realmente importan e un retrato da relación familiar”. Coméntase
que no acto intervirán o autor, a tradutora do libro Ánxela Gracián e a editora Laura
Rodríguez.
- Alberto Nova, “Hércules publica ʻMeu avó, rei das pequenas cousas”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 19 febreiro 2017, p. 41.
Anuncia a tradución ao galego da obra así como a súa presentación na Biblioteca
Afundación de Santiago con presenza do autor, da tradutora e da editora. Ademais, recolle
de xeito breve a temática da obra e sinala que vai destinada a un público lector maior de
11 anos.
- Sandra Faginas, “Unha xoia imprescindible para os nenos”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Libros”, “Galego”, 28 xullo 2017, p. 8.
Recolle a publicación da obra Meu avó, rei das cousas pequenas, unha obra portuguesa
que recordará ao estilo poético de José Saramago.

Ribeiro, João Manuel, O señor pésimo é o máximo (O senhor Péssimo é o Máximo, Trinta
Por Uma Linha, 2012), ilust. Anabela Dias, trad. Ánxela Gracián, A Coruña:: Hércules de
Ediciones, col. “Novas lecturas de Hércules”, [lectorado autónomo], 2017, 54 pp. (ISBN:
978-84-94702-36-5).
Relato de João Manuel Ribeiro, dividido en dez capítulos numerados con romanos, no
que o autor se achega á temática da defensa do medio ambiente. Por medio dun narrador
en terceira persoa e da voz dos personaxes o lectorado descobre a Péssimo, un pai de
familia un pouco desconectado do mundo real. De primeiras, semella unha persoa sumida
no traballo e pouco empática con quen o rodean, mais o drama de Prestige durante as súas
vacacións en Galicia fai que a súa actitude mude, se transforme, e se converta nun forte
defensor da causa ecolóxica. A toma de conciencia de que os humanos exercen efectos
negativos sobre o planeta provoca no protagonista cambios de actitude radicais, vistos
con rareza nun primeiro momento até polos seus. Con todo, Pésimo muda o rumbo da súa
vida e o da súa familia converténdose todos eles en “ecoguerreiros” e en firmes defensores
dunha convivencia harmónica coa natureza e os seus seres. Así, entre as medidas tomadas,
apostarán polo aforro enerxético, acollerán animais desamparados, cultivarán os seus
propios alimentos etc.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Literatura ecoguerreira”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.010/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.010, “letras
Atlánticas”, 19 novembrp 2017, p. 30.
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Despois de lembrar as múltiples facetas de João Manuel Ribeiro na literatura portuguesa
e de nomear as obras que recentemente se teñen publicado del en galego, detense en O
señor Pésimo e o máximo, título, na opinión de Requeixo, acaído neste momento no que
se celebra o aniversario da catástrofe do Prestige. Dá conta do argumento da obra e
destaca, entre outros trazos, o humor nela presente. Finalmente detense na tradución de
Ánxela Gracián.

Sales, Dora, Agni e a chuvia, ilust. Enrique Flores, trad. Tamara Andrés, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. Seteleguas, [lectorado mozo], marzo 2017, 125 pp. (ISBN: 97884-8464-305-0).
Narración de Dora Sales (Castellón, 1974) que traslada o lectorado ao Bombai do
protagonista, Agni, nun contexto social, espacial e temporal que limita o
desenvolvemento do individuo e que coarta as súas liberdades. Nel vive un neno que é
lume fronte a todo o que o rodea; un neno que soña para voar, para inventar mundos
posíbeis, lugares aínda sen nome que percorre co seu dedo índice nun mapamundi. O
texto acompáñase das ilustracións de Enrique Flores nas que se ofrece unha visión persoal
e íntima a xeito de cartografía emocional, como unha secuencia de espazos, lugares e
obxectos determinantes na historia, como unha deriva.

Recensións:
- María Navarro, “Delicadeza da expresión”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 622,
“Libros”, 13 abril 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 575, “Letras galegas”, 22 abril
2017, p. 10.
Comentario crítico desta obra da man de María Navarro. Nel destácase, entre outras
características, a delicadeza da expresión presente neste relato.

- Vicente Araguas, “A chuvia de Bombai”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 982/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 982, “máis Libros”, 7
maio 2017. p. 32.
Recensión de Vicente Araguas na que fai comentarios a respecto desta obra de Dora Sales.
- Estrella Freire Pérez, “Hai lugares onde se cruzan o corazón e a estrela: O Bombai de
Agni”, El Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de
lectura”, 15 outubro 2017, p. 4.
Comeza destacando que Agni e a chuvia nace dun binomio fantástico para, a seguir,
explicar ese binomio. Freire Pérez destaca que a autora emprega “contexto e espazos
como soportes para a historia, ben para construír a identidade do protagonista e da súa
familia, ben para perseguir soños nos lugares imaxinarios e descoñecidos que sinala Agni
no Mapamundi”. A continuación, comenta o traballo do ilustrador, quen, en opinión de
Freire, “traslada a experiencia persoal dos seus cadernos de viaxe ás ilustracións”
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Schimel, Lawrence, Queres ler un libro comigo? (Quer ler um livro comigo?, 2015),
ilust. Thiago Lopes, trad. Quique Alvarellos, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora,
col. Verdemar, [prelectorado], 2017, [32] pp. (ISBN: 978-84-16460-18-2).
Álbum de Lawrence Schimel (1971) que trata o tema da exclusión e o respecto á
diversidade e que ten como protagonista a Antón, un neno que simplemente quere ler e
compartir con alguén o seu libro favorito. Todo o mundo semella estar ocupado e non
poder compartir con el a lectura, até que atopa a alguén que non esperaba e co que poder
realizar o seu desexo. O texto acompáñase das ilustracións figurativas de Thiago Lopes.

Sierra i Fabra, Jordi, As palabras feridas (Las palabras heridas, Siruela, 2017), trad.
Xesús Domínguez Dono, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, mocidade, xaneiro
2017, 196 pp. (ISBN: 978-84-9151-025-3).
Novela de aprendizaxe e de firme defensa da liberdade, da autoría de Jordi Sierra i Fabra
(Barcelona, 1947). Publicouse simultaneamente nas catro linguas cooficiais de España, e
a palabra funciona como motivo, argumento, leitmotiv e recurso estrutural. A “palabra” é
o recurso manexado por varios personaxes para afondar na súa identidade, mudar os
prexuízos e reflectir argumentos benéficos para o individuo e para a sociedade. O tema
aparece silenciado na maior parte da novela, a causa das opresivas medidas do “Gran Pai”
durante a revolución” e o posterior “sistema de reeducación” para impoñer á forza o seu
pensamento único, disfrazado de “ben común” para a colectividade, co fin de afastala do
“decadente mundo occidental, que se movía preto do abismo sen decatarse da súa
estupidez” (p. 40). A trama da historia xira ao redor de Wang Zhu, personaxe
desencadenante do conflito, o preso 139 ao que o “sistema” tenta reducir a “un número
en lugar de corazón” (p. 29), por ser “un líder na sombra”, que “prefire morrer, como se
fose un mártir, ou un heroe” (p. 30). O microespazo da novela é un “cárcere”, un remoto
lugar onde reclúen, baixo severas normas, os disidentes e os elexidos soldados destinados
alí. Nese microespazo o narrador e personaxe principal que enfía o desenvolvemento da
trama vai achegando datos da “reeducación” ansiada polo Estado para erradicar as
“bestas” e “animais” dos disidentes e para converter os cidadáns en autómatas sen
emocións nin pensamentos propios. A estratexia ideada pola Estado non permite erros, de
aí que o “suicidio” dos presos sexa visto como “victoria para o morto” e “afronta” para o
sistema e a revolución, autoproclamados a “única dona das súas vidas” (p. 20). O Estado
ditatorial só permite as “palabras” recollidas Libro único onde se afirma: “O Partido éo
todo”, de aí que os libros se consideren unha “temeridade” xa que “todos os libros son
subversivos” (p. 34) e as cartas que os presos envían ás súas familias pasen unha estrita
censurada lectura de Li Huan. O final, aberto respecto ao protagonista Li Huan, pero
pechado respecto á trama central referida ao preso 139, reflicte a liberdade do amor eterno
cara á súa dona, que remove o corazón de Li Huan e o fai arrepentirse do seu
comportamento, cegado pola ditadura do Estado. A novela péchase cun fragmento da
canción “Imagine” de John Lennon.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Jordi Sierra i Fabra. ‘Me he convertido en un monstruo de feria, el tipo
que ha escrito más de 500 libros”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 22
outubro 2017, p. 13.
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Recolle a entrevista ao escritor, na que realiza unha traxectoria pola súa carreira literaria
e incide na gran produción literaria dentro dela.

Solís, Fermín, Operación Frankenstein (Operación Frankenstrin, Narval, 2015), ilust. do
autor, trad. Anxo Sumai, Santiago de Compostela: El Patito Editorial, [lectorado
autónomo], abril 2017, 37 pp. (ISBN: 978-84-945512-8-4).
Relato fantástico realista de Fermín Solís Campos (Madroñera, Cáceres, 1972) no que se
presentan as trasnadas de tres irmáns: Boris, Vítor e Elsa. Boris, o máis pequeno da
familia, recolle do colector do lixo un anaco dun manequín e lévao para á casa. Inspirados
na película “O monstro do doutor Frankentein” que Víctor viu, os tres irmáns deciden
crear unha criatura, pero darlle vida resúltalles máis complexo do que pensaban do que o
abandonan nun descampado. Un día, paseando pola rúa, ven nun escaparate a súa criatura
facendo karate, polo que se alegran moito véndoa con vida. O texto acompáñase das
ilustracións do propio autor que recordan o estilo infantil.

Timmers, Leo, Corvo (Kraai, 2017), ilust. do autor, trad. Elvira Riveiro Tobío, Alzira:
Algar Editorial, [prelectorado], setembro 2017, p. (ISBN: 978-84-9142-104-7)
Álbum de Leo Timmers (Bélxica, 1970) que ten como protagonista a Corvo, un paxaro a
quen todos evitan pola súa cor. Un narrador en terceira persoa e a voz dos personaxes dan
conta de como un día Corvo, ante os trilos alegres do pimpín, o papagaio e o ferreiriño,
tenta achegarse a eles e como estes o rexeitan pola súa cor negra e por, na súa opinión,
non ser “de fiar” e ser “moi ruín”. Tristeiro pola reacción dos outros paxaros e desexoso
de ser diferente, decide pintarse primeiramente da cor dun ferreiriño, logo da cor dun
papagaio e finalmente da cor dun pimpín. Malia a súa idea, os paxaros voan asustados
polo que Corvo chora desesperado e as bágoas lávanlle as pinturas. Nese momento, o
pimpín, o ferreiriño e o corvo pregúntanlle se foi el quen asustou “Aquel ferreiriño
espantoso, ese papagiao tan feo e aquel horríbel pimpín”. A partir dese momento, Corvo
é aceptado entre os demais paxaros, a quen quizais algún día lle explicará o acontecido.

Ungerer, Tomi, Allumette (Allumette, 1974), ilust. do autor, trad. Sandra Senra Gómez e
Óscar Senra Gómez, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os montes, [prelectorado],
novembro 2017, [40] pp. (ISBN: 978-84-8464-346-3).
Versión de Tomi Ungerer (Estrasburgo, 1931- Cork, 2019) a partir do conto de Hans
Christian Andersen que fai crítica do consumismo da sociedade. Ambientada no Nadal,
como o texto do que parte, esta versión iníciase coa presentación dramática da
protagonista, que se viste de farrapos, mais que un día, é milagrosamente agasallada con
variedade de cousas que choven do ceo e que ela soñara. Obxectos que, por outra banda,
sepultan en castigo a quen a maltratou. Con todo, a protagonista amósase como exemplo
de xenerosidade, solidaridade e entrega aos desfavorecidos ao montar unha operación
humanitaria e ao distribuír os obxectos que caeron do ceo. O texto acompáñase das
ilustraciones expresivas, ricas en detalles e colorido do propio Ungerer.
Recensións:
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- María Navarro, “Recreando un clásico”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 650,
“Libros”, “A riqueza da fraternidade”, 14 decembro 2017, p. VI/La Opinión, “Saberes”,
n.º 597, “Letras galegas”, 16 decembro 2017, p. 10.
Comentario crítico de María Navarro centrado na obra Allumette, de Tomi Ungerer.
Destaca e fala da relación existente entre esta obra e de Hans Christian Andersen. Dá
conta da temática, así como da crítica que hai detrás. Tamén informa que a tradución ao
galego é traballo de Sandra e Óscar Senra Gómez.

Ungerer, Tomi, Caracol, onde estás? (Snail, Where Are You?, 1962, Harper & Brothers),
ilust. do autor, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os montes, [prelectorado], xullo
2017, [32] pp. (ISBN: 978-84-8464-317-30).
Álbum de Tomi Ungerer (Estrasburgo, 1931- Cork, 2019) no que, seguindo a mesma
técnica de Onde está o meu zapato? (Kalandraka, 2014), o autor propón un xogo visual
para indagar nas formas, escudriñar nos detalles e nos escenarios para buscar o caracol
que lle dá título ao volume.

Ungerer, Tomi, Rufus. O morcego que adoraba as cores (Rufus, die farbige Fledermaus,
1961), ilust. do autor, trad. Sandra Senra Gómez e Óscar Senra Gómez, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. Tras os montes, [prelectorado e lectorado autónomo], xuño 2017,
[38] pp. (ISBN: 978-84-8464-315-9).
Álbum de Tomi Ungerer (Estrasburgo, 1931- Cork, 2019) que ten como protagonista o
morcego Rufus, quen quere cambiar e lucir tantas cores coma os paxaros e as bolboretas
que descobre coa luz do día. Cando se anima a mudar o seu aspecto, a xente responde con
violencia e máncano. Por sorte, aínda quedan persoas solidarias e o morcego consegue
recuperarse! O texto acompáñase das ilustracións, cheas de expresividade, do propio
autor. Nas secuencias nas que a noite está presente, onde Rufus é el mesmo, emprégase
un fondo maiormente azul, aínda que, ás veces, tamén se usa o negro; cando é de día e o
morcego quere ser algo “diferente” emprégase o branco.

Recensións:
- María Navarro, “Do valor da diferenza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 633, 29
xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 585, “Letras galegas”, 1 xullo 2017, p. 10.
Comentario crítico da obra Rufus, de Tomi Ungerer, no que a autora, entre outros
aspectos, destaca o feito de valorar o diferente.
- Raquel Senra Fernández, “Un mundo dunha soa cor ou un no que mesturen todas?”, El
Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 24
setembro 2017, p. 6.
Comeza destacando que esta obra de Ungerer fai reflexionar ao lectorado sobre os
prexuízos, a diversidade e a autoaceptación. A seguir, fálase brevemente do argumento e
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lémbrase a traxectoria do autor e ilustrador. Finalmente, detense no comentario das
ilustracións e fálase da tradución a catro mans a cargo de Sandra e Óscar Senra Gómez.

Vincent, Gabrielle, Ernesto e Celestina, músicos da rúa (Ernest et Célestine musiciens
des rues, Casterman, 2010), ilust. do autor, trad. Tamara Andrés, Pontevedra: Kalandraka
Editora, col. Tras os montes, [prelectorado], abril 2017, [26] pp. (ISBN: 978-84-8464286-2).
Álbum de Gabrielle Vincent, nome literario de Monique Martin (Bruxelas, 1928-2000),
que ten como protagonista ao oso Ernesto e á ratiña Celestina. Por mor dunha avaría no
teito da casa, Celestina convence a Ernesto para que colla o seu violín e saian tocar á rúa
deste xeito, gañar cartos e poder arranxar o teito. A experiencia non é produtiva, pois
regresan sen ningunha ganancia, razón pola que Celestina decide non volver a tocar na
rúa ao día seguinte. Desta volta será Ernesto quen convenza a ratiña de tocar xuntos: ela
cantando e el tocando o violín. Este novo cambio fai que gañen cartos e poidan mercar
diferentes cousas, aínda que non o teito, que deciden arranxar noutra ocasión.
Recensións:
- María Navarro, “Con afouteza optimista”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 630,
“Libros”, 8 xuño 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 582, “Letras galegas”, 10 xuño
2017, p. 10.
Achégase María Navarro a esta obra de Grabielle Vincent e, entre outros aspectos, detense
na maneira en que os protagonistas se enfrontan ás dificultades.

Vincent, Gabrielle, Ernesto e Celestina perderon a Simeón, ilust. do autor, trad. Tamara
Andrés, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os montes, [prelectorado], abril 2017,
[26] pp. (ISBN: 978-84-8464-286-2).
Nova entrega das aventuras de Ernesto e Clementina, personaxes creados por Gabrielle
Vincent, nome literario de Monique Martin (Bruxelas, 1928-2000). Nesta ocasión,
presentada tamén en formato álbum, os protagonistas perden o pingüín Simeón, o boneco
de Celestina, durante o paseo pola neve que realizan. Ernesto trata de buscalo e atópao
totalmente desfeito. Aínda que lle compra á ratiña moitos peluxes, a falta da existencia
dun pingúín fai que Celestina non se console, de maneira que Ernesto, finalmente, despois
de que Celestina llo debuxe, faráo de maneira manual. O relato, que se coñece por medio
da voz dos personaxes, remata cunha festa na que Ernesto e Celestina convidan moitas
amizades e na que xogarán cos peluxes previamente colgados na árbore de Nadal. Logo
da festa, Celestina axudará a Ernesto a recoller a louza.

Yousafzai, Malala, O lapis máxico de Malala, ilust. Kerascoët, trad. María del Carmen
Alonso Seisdedos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Edicións Singulares, [lectorado
autónomo], novembro 2017, 48 pp. (ISBN: 978-84-9121-284-3).
Relato realista de Malala Yousafzai (Mingora, Jaiber Pastunjuá, Pakistán, 1997) no que
unha voz narradora en primeira persoa se achega a cuestións como o feminismo, a guerra,
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os dereitos humanos e a inclusividade. A moza pakistaní Malala é quen conta como de
pequena ansiaba posuír un lapis máxico co que puidese facer realidade todas as accións
que da súa imaxinación xurdisen, tales como poñer un pasador na porta do seu cuarto,
deter o tempo para durmir unha noite máis cada mañá ou borrar o cheiro do lixo próximo
á súa casa. Porén, co decorrer dos anos, diversos acontecementos, tales como a
prohibición ao dereiro da educación das nenas, fixeron que Malala se enchese de forza
para alzar a voz e revelarlle ao mundo as inxustizas que estaban sucedendo, motivo polo
cal comezou a escribir sobre eles e as súas palabras transportáronse por todo o mundo. A
narración textual acompáñase das ilustracións figurativas de Kerascoët, nome artístico
dos franceses Marie Pommepuy (Francia, 1978) e Sébastien Cosset (Francia, 1975).
Trátase de debuxos feitos con tinta coloreada con acuarelas nos que se empregan as cores
frías, xeralmente azuis, grises e morados.

Waddell, Martin, As tres curuxiñas (Owl Babies, 1992), ilust. Patrick Benson, trad.
Sandra Senra Gómez e Óscar Senra Gómez, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os
montes, [lectorado autónomo], outubro 2017, [26] pp. (ISBN: 978-84-8464-319-7).
Álbum de Martin Waddell (Belfast, 1941) que se achega ás emocións e aos sentimentos
que a ausencia da figura materna crean nas tres pequenas protagonistas, tres curuxiñas
(Iria, Antón e Mara) que viven no buraco dunha árbore con Mamá Curuxa. Unha noite,
as tres curuxas espertan e non atopan no seu fogar á nai curuxa, feito que inqueda as
pequenas protagonistas, pois descoñecen o motivo da ausencia. Cada unha delas
interpreta á súa maneira esa desaparición. Así, a maior trata de atopar unha explicación
lóxica, o mediano dálle a razón á primeira e a peuqnea reclama insistentemente a presenza
da nai. O relato dá conta do paso do tempo e da evolución do estado de ánimo das
protagonistas que se senten inseguras, preocupadas, desexosas de protección etc. As
ilustracións de Patrick Benson (Hampshire, 1956) representan a atmosfera tenebrosa da
fraga na noite, ofrecen primeiros planos das protagonistas e múltiples perspectivas visuais
e os planos aéreos das situacións.

Willans, Geoffrey, Habaixo o colexio!, ilust. Ronald Searle, trad. Moises Barcia, Cangas
do Morrazo: Sushi books, [lectorado mozo], 2017, 107 pp. (ISBN: 978-84-16884-00-1).
Narración de Geoffrey Willans (Inglaterra, 1911-1958) contada dende o punto de vista de
Nigel Molesworth, un neno que asiste o colexio St Custard’s. No relato amósase como é
a vida dentro desa escola e os sentimentos que xera ese ambiente no protagonista. Así, o
lectorado coñece a afección do director polas ameixas; a descrición dalgún dos
compañeiros de Nigel; os diferentes profesores que imparten as materias e que son
considerados polo rapaz uns inimigos; a maneira de escapar dalgunha clase e mesmo
como molestar os pais cando van de visita. Tamén se recollen historias inventadas polo
propio Nigel e como este e os seus compañeiros se enfrontan a algunhas situacións. As
ilustracións en branco e negro, realizadas por Ronald Searle (Cambridge, Inglaterra 19202011), representan diferentes aspectos da narración textual. Trátase de debuxos que
semellan realizados polo protagonista da historia e que amosan os tipos de profesores que
existen, tipos de materiais de tortura que ten o director etc.
Recensións:
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- María Navarro, “Transgresión ortográfica”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 625,
“Libros”, 4 maio 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 578, “Letras galegas”, 13 maio
2017, p. 10.
Comentario crítico da obra Habaixo o colexio!, de Geoffrey Willans, na que, como se
adianta no propio título, a transgresión ortográfica, mais non só, está presente.
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VII. 1. 5. ANTOLOXÍAS
Moreno, María Victoria, O amor e as palabras, Santiago de Compostela: Urco Editora,
col. Urco xuvenil, [lectorado mozo], 2017, 134 pp. (ISBN: 978-84-16121-92-2).
Volume que acolle un texto inédito de María Victoria Moreno (Valencia de Alcántara,
1939-Pontevedra, 2005) e seis relatos da autora publicados con anterioridade en libros
colectivos por diferentes institucións. Ábrese cun limiar de Xavier Senín, amigo de María
Victoria e bo coñecedor da súa produción, no que sinala que grazas a esta publicación o
lectorado galego pode recuperar textos de difícil acceso, así como ler o relato inédito, que
lle dá título ao volume, “O amor e as palabras”. No primeiro e no segundo dos relatos,
“Querida avoa” e “S.O.S”, unha narradora en primeira persoa é a protagonista. Así, no
primeiro, Sabela é quen relata a viaxe a Vilariño á casa da súa avoa paterna, María do
Casal, na busca de refuxio, mentres que no segundo é Vanessa Bouzas quen dá conta da
necesidade de auxilio que precisa, xa explícita no propio título do relato. O terceiro dos
relatos, “O libro das saudades e os degoiros”, presenta novamente unha voz narradora en
primeira persoa, mais neste caso masculina: o adolescente de catorce anos, Roi Salgado,
quen dá conta dos seus sentimentos e vivencias na biblioteca á que acode mentres le O
gran Meaulnes, de Alain Fournier, ou o bibliotecario Duarte Nogueira, alcumado
Zaratrustra, un home amante do seu traballo que lembra quen foi e, malia a distancia que
o separa do adolescente, se ve reflectido nel. Este texto tamén introduce na parte final o
diálogo entre os protagonistas, encamiñado por un narrador en terceira persoa. A seguir,
O amor e as palabras recupera dous relatos publicados xa no século XXI: “O encontro”
e “O grumete”. O primeiro deles ten como temática a arela do amor, neste caso da
protagonista, Rosa Ríos, unha escritora xa madura que sucumbe aos engados do cubano
Andrés Suárez. O segundo introduce o lectorado nun mundo fantástico no que un narrador
en terceira persoa dá conta do que lle aconteceu a Pimpa das Gaivotas. Finalmente, en “O
amor e as palabras” un narrador en terceira persoa e a voz dos personaxes (unha Ama e
os seus sobriños Iola, Lara, Adrián, Sara, Paulo, Rubén e Daniel) dan conta da
importancia de escoller a palabra axeitada para expresarse.
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VII. 2. POESÍA
VII. 2. 1. POETAS GALEGOS
A Gramola Gominola, Cancións para desafinar, ilust. Iago Araujo, Vigo: Editorial
Galaxia, col. árbore/galaxia, serie sonárbore, [prelectorado], 2017, [30] pp. (ISBN: 97884-9151-045-1). Inclúe CD.
Segundo traballo de A Gramola Gominola, máis didáctico que literario, incluído na serie
“Sonárbore” da colección “Árbore/Galaxia”. Acolle a letra e as cancións seguintes: “A
fábrica de Carmela”, “A avoa de Fina”, “O sapo”, “A Pita Records”, “Canción para
desafinar”, “Imaxínao”, “Un ollo de vidro”, “O gran Lan”, “Miudiños”, “O raposo
milenario”, “O cara da man”, “un día especial” e “Vinilos: Bonus Track”. Acompáñase
das ilustracións a dobre páxina de Iago Araujo.

As Maimiñas, Volta, revolta e reviravolta, ilust. Patricia Castelao, Vigo: Editorial
Galaxia, col. árbore/galaxia, serie sonárbore, [prelectorado e lectorado autónomo], marzo
2017, [30] pp. (ISBN: 978-84-9151-044-4).
Libro-CD de As Maimiñas no que estas se presentan como Mai e Miña, dúas adultas que,
igual que os nenos e nenas, andan na lúa e imaxinan, inventan, soñan etc. A partir da
estrutura “A volta, revolta e reviravolta”, que tamén lle dá título ao libro, e por medio dun
relato no que se pode intuír a rima, as Maimiñas visitan diferentes lugares, coñecen
personaxes de distintas culturas e os seus costumes e viaxan en diferentes medios de
transporte (globo, elefante, tren etc). Así, en Londres coñecen a Charlotte; en Italia a
Giuseppe; en Exipto a Thot; na India a Mitali; en Xapón, a Sayaka; en Australia, a Darel;
en Hawai, a Vaitiare; en LA, a Clifford; en Nova Orleáns, a Marie Janne, e, de volta na
casa, rematan a súa viaxe “chegando a vós, as nenas e os nenos, que sodes, con diferenza,
o mellor e máis lindo, do planeta”. O libro, que recolle a letra das cancións na parte final,
está ilustrado por Patricia Castelao, quen realiza uns debuxos figurativos, a dobre páxina,
nos que se ven representados os diferentes personaxes nos contextos sinalados no texto.
Referencias varias:
- B. LL., “Dos librerías mosenses regalarán rosales a todos los que compren libros
mañana”, Faro de Vigo, “Louriña”, “Área metropolitana”, 23 abril 2017, p. 18.
Entre outras actividades realizadas por mor da celebración do Día do Libro, dise que os
centros educativos de Mos serán agasallados cun exemplar do libro das Maimiñas para a
súa biblioteca.
- B. LL. “El escritor Diego Giráldez será el pregonero de la Feria del Libro de Porriño”,
Faro de Vigo, “Louriña”, “Área metropolitana”, 10 maio 2017, p. 18.
Entre os actos da Feira do Libro de Porriño anúnciase a “presentación-concerto” do libro
Volta, revolta e reviravolta.
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Babarro, Xoán, O baúl de Domingos Quintas, ilust. Estefanía Padullés, A Coruña:
Hércules de Ediciones, col. Novas Lecturas de Hércules, [lectorado autónomo],
novembro 2017, 74 pp. (ISBN: 978-84-947023-8-9).
Poemario de Xoán Babarro (Calvelo de Maceda, Ourense, 1947) que se abre cun texto, a
xeito de prólogo, denominado “Cabalgando sobre bolboretas”, no que un narrador en
primeira persoa fala da descuberta, cando era pequeno, dun cofre antigo propiedade do
seu bisavó Domingos Quintas. No texto o narrador comenta que a imposibilidade de
acceso a este obxecto fixo que enchese coa imaxinación ese baúl, mais, xa de maior, puido
acceder ao contido do mesmo (“unha colección de cortizas de bido que durmían
ordenadas en vertical. Sobre estas cascas figuraban versos gravados cunha técnica de
madeira queimada”) (p. 8). As composicións atopadas, todas relacionadas con animais,
non lle eran descoñecidas, senón que as tiña oído e mesmo as sabía de memoria, polo que
se animou “a través deste libro” a descubrilas para o lector ou lectora. Finaliza este
prólogo inicial informando que na edición se limitou “a transcribir as poesías respectando
a orde na que as achei, que, como podes comprobar, non responde a ningún criterio; xa
que figuran mesturadas as diferentes ordes de animais, que é, por outra parte, como tamén
as encontramos na propia natureza” (p. 9); dando conta da acomodación da ortografía aos
usos actuais da normativa vixente e sinalando que engadiu notas a rodapé con referencias
literarias extraídas, en moitas ocasións, do folclore tradicional. Tamén informa que, no
que as traducións se refire, “en vez de achegarmos a versión literal, permitímonos certas
licenzas co obxectivo de manter algún tipo de versificación” (p. 9). A seguir, acóllense as
composicións, de diferente fasquía, un total de sesenta e catro, que teñen como
protagonistas animais como a pomba, o can, a vaca, a cebra, o burro, a andoriña etc.
Péchase cun texto denominado “A saquetiña das iluscións” no que novamente o narrador
toma a palabra para comentar que unha nova sorpresa lle agardaba (nun documento
asinado o 2 de setembro de 1940 Domingo Quintas cedíalle o contido do baúl ao neto:
“lego tamén ao meu neto este baúl, coas cortizas de bidueira e a saquetiña das ilusións,
para que garde nela sempre as súas e que nunca lle falten”. (p. 75), feito que motivou ao
narrador a gardar nun lugar preferente do salón da casa este legado.
Referencias varias:
- ECG, “Xoán Babarro presentará mañá en A Coruña ‘O baúl de Domingos Quintas”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 30 novembro 2017, p. 40.
Anuncia a presentación da obra na libraría A Carapuchiña Feroz da Coruña, na cal o autor
estará acompañado por María Prol Conde, licenciada en Filoloxía Románica, e Laura
Rodríguez Herrera, editora do libro.

Blanco, Magín, CAMIÑOS, ilust. Leandro Lamas, Cangas do Morrazo: Fol Música,
[lectorado autónomo], 2017, [54]pp. (ISBN: 978-84-944241-7-5)
Libro-CD de Magín Blanco que acolle a letra de trece cancións orixinais e contos e
poemas da autoría de Carlos Meixide, Víctor F. Freixanes, Ledicia Costas, Francisco
Castro, Paula Carballeira, Ángeles Sumai, Marta Somoza, María Lado, Antonio García
Teijeiro e Eva Mejuto. Acompáñase das ilustracións de Leandro Lamas (Narón, 1973).
Referencias varias:
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- Lourdes Varela, “Magín Blanco: ‘O público infantil ten moitos menos prexuízos ca nós,
os adultos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 648, 30 novembro 2017, p. V.
Entrevista a Magín Blanco co gallo da publicación do seu novo traballo discográfico
Camiños, un libro-CD no que varios autores achegaron pequenos fragmentos literarios
creados expresamente. Na entrevista abórdanse os gustos e influencias musicais do autor;
coméntase a franxa de idade á que prefire dirixirse; fala do idioma que escolle para as
súas composicións, dos proxectos que ten en marcha, das ilustracións de Leandro Lamas
para Camiños, etc.

Cáccamo, Pepe, Tinta de luz, ilust. Berta Cáccamo, Santiago de Compostela: Chan da
Pólvora, col. “Udra. Poesía para nenos e nenas”, n.º 1, [lectorado autónomo], 2017, 35
pp. (ISBN: 978-84-9476981-8)
Proxecto artístico, visual e literario, dos irmáns Pepe Cáccamo (Vigo, 1950) e Berta
Cáccamo (Vigo, 1963-2018) que inaugura a serie “Udra. Poesía para nenos e nenas” coa
que a editorial Chan da Pólvora inicia un achegamento ao lectorado máis novo. Os textos
poéticos de Pepe Cáccamo afondan nun mundo referencial próximo ao lectorado ao que
o volume vai dirixido, como é o universo da natureza: o vento, o mar, as árbores, os
animais domésticos… Tamén está presente o mundo da cor, da luz e das formas
xeométricas, tal é o caso do punto, a liña, o triángulo, o cadrado ou o círculo. Así, por
exemplo, un eu lírico pinta un punto azul de tinta, e moitos máis, até formar un “punto
colosal”; anima a un “ti” a mirar e observar as liñas paralelas e a deterse no movemento
do mar, nas liñas rectas ou quebradas que nel se forman; achégase ao triángulo, ao
cadrado, ao círculo, ás cores e ás súas características e tonalidades. Cun ton humorístico,
os textos, nos que se xoga coa dimensión semántica de moitas palabras, lembran a cultura
popular, de maneira que o poemario, que intertextualiza con poemas da literatura galega
coma Sombra do aire na herba, de Pimentel, tamén presenta intertextualidades co
Cancioneiro Infantil. Os textos acompáñanse das imaxes de Berta Cáccamo.

Brañas, Olga, Pitusa Semifusa e os estilos musicais, ilust. Leandro Lamas, Vigo: Galaxia,
col. Sonárbore, [lectorado autónomo], 2017, [24] pp. (ISBN: 978-8491510666)
Libro-disco co que Olga Brañas trata de achegar diferentes estilos musicais ao lectorado
máis novo, tales como o blues, o reggae, o funky, o swing, o hip hop… Os textos
acompáñanse das ilustracións de Leandro Lamas (Narón, 1973).

Cerdeira, Paco, Pakolas, ilust. Laura Romero, Vigo: Galaxia, col. “Sonárbore”,
[lectorado autonomo], 2017, [24] pp. (ISBN: 978-849150840)
Libro CD da autoría de Paco Cerdeira que acolle a letra de dez cancións orixinais,
“Cancións para rockear, para soñar, para non parar de mover o esqueleto e tamén sobre
todo, para aprender”, pero tamén os contos que as acompañan e que xurdiron a raíz dun
proxecto no que autor colaborou co Colexio Profesional de Logopedas de Galicia. Esta
obra musical e literaria, concibida para axudar aos profesionais da fala e da linguaxe
achega tamén material complementario pedagóxico para traballar coa rapazada. Os
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protagonistas desas cancións e contos son animais, como xa anticipan títulos como
“Baldomero o mero”, quen dá moita importancia aos bens materiais, aínda que o resto
dos peixes e a súa amiga a sardiña lle amosan que iso non é preciso; “O pato Mc Pac”, un
pato escocés que se enfronta aos seus problemas cun chef inglés; “O rato de Xaquín”, que
quere estabelecer amizade cun gato; “Xabarín con bombín”, “O furafollas”, “A quenlla
madrugadora” ou “Arroaz”. As ilustracións de Laura Romero caracterízanse pola
abondosa presenza da cor.

Corral Soilán, Cristina, De paseo con Helena, ilust. Aurora Casscudo Román, fotografía
Miguel Noval Bouza, [Ferrol]: Edicións Embora, [lectorado autónomo], 2017, [40] pp.
(ISBN: 978-84-16456-64-2)
Texto máis didáctico ca literario, de Cristina Corral Soilán (Lugo, 1976), que se abre cun
“Paseando cos avós e coas avoas…” no que se detén na importancia de viaxar con estes
polas rúas das cidades e no que se anticipa que nesta ocasión o paseo será, por Pontevedra,
con Helena e o seu avó Luís. A seguir, por medio do verso e a partir da pregunta “Onde
estamos avó?” a voz poética, Helena, una nena de sete anos, dá conta dos lugares desta
cidade dos que lle fala seu avó e que se poden visitar en Pontevedra. Así mesmo, por
medio de breves textos narrativos explícanse diferentes cuestións relacionadas coa
protagonista ou cos lugares que visitan, tales como a Ponte dos Tirantes, a illa das
esculturas etc. O volume finaliza cun par de ilustracións do Padre Sarmiento e do pirata
Benito Soto que se anima a que sexa coloreadas.

Cortizas, Antón, Anatomía da lingua (Lingua de amar, lingua de amor), ilust. Leandro
Lamas, [A Coruña]: Asociación Socio-Pedagóxica Galega, [lectorado mozo], setembro
2017, 109 pp. (ISBN: 978-84-938747-7-3).
Poemario de Antón Cortizas (Ferrol, 1954) que se inicia cunha dedicatoria “A ti, lingua
miña, idioma do meu cerne, silabario do meu mundo inacabado, ausente en tantas bocas,
presente en cada alento dos ecos navegantes do meu nome”. Divídese en tres partes:
“Lingua de amar”, conformada por vinte e unha composicións, “Lingua de amor”,
composta por oito, e “Lingua de futuro,” que acolle dúas composicións. Todas elas, de
diferentes extensión e feitura, achéganse á lingua e ás súas acepcións, especialmente á de
órgano muscular e á de idioma. Algúns deses textos poéticos presentan referencias á
transmisión oral (caso, por exemplo, da composición final titulada “Historia dunha lingua,
un reirrei e unha meniña”) e intertextualidades explícitas a autores clásicos (caso do
denominado “Lingua en sombra”). Os textos poéticos acompáñanse das ilustracións
figurativas de Leandro Lamas (Narón, 1973), nas que tamén se reproducen fragmentos
das composicións de Cortizas.
Recensións:
- Mónica Pazos, “Amar a lingua”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “letras miúdas”, 7
decembro 2017, p. 7.

Cristina F., Mala Malona tiña tal... frío, [Rianxo]: Axóuxere, de 0 a 6 anos, 2017, (ISBN:
978-84-94476396).
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Relato rimado co que Cristina F. (1962) celebra o vixésimo aniversario de Mala Malona,
personaxe literaria que deu lugar á pequena colección de catro contos publicados por
Sotelo Blanco en 1998. Nesta ocasión a protagonista ten tal frío que se mete nun abrigo
forrado coas plumas do ganso, que vive ao lado dun galo e unha galiña, que de lonxe
miran un raposo entre o toxo, que medra enriba da terra, que escava a coella para facer
unha toba, que a quentase como o abrigo que puxo Mala Malona. Finaliza co texto de
Mala Malona tiña tal boca, Mala Malona era tan negra, Mala Malona tiña tal rabo e
Mala malona tiña tal forza.

Cristina F., Marisa, [Rianxo]: Axóuxere, 0-99 anos, 2017, pp. (ISBN: 978-84-94476389)
Relato rimado de Cristina F. (1962) que presenta unha estrutura encadeada e que ten como
protagonista a Marisa. Esta personaxe é asustada por unha nena, vestida de monstro e que
ás ostras chama ostros, que está agochada nun armario pintado por Rosario e que está na
casa de aldea que Marisa visitou o domingo.

Dávila, Berta, A pel do mundo, ilust. Alba Cid, Vigo: Editorial Galaxia, col.
árbore/galaxia, n.º 221, serie verde, a partir de 12 anos, 2017, 68 pp. (ISBN: 978-84-9151146-5)
Berta Dávila (Santiago de Compostela, 1987) abre este poemario cunha referencia
literaria (“Na memoria Agustín Fernández Paz, un home necesario que fixo do mundo un
lugar mellor”) e cunha dedicatoria máis persoal (“E para o meu fillo Darío, que xa camiña
por el”). A continuación A pel do mundo acolle vinte e nove composicións tituladas cun
nome de neno ou de nena (Omar, Jane, Riane, Miklós ou Li-xiao, por exemplo) que viven
en diferentes lugares do mundo e con problemáticas tamén distintas que se plasman nas
composicións (pobreza, guerras, ausencia de irmáns por políticas gobernamentais,
ausencia dos proxenitores, traballos que a infancia realiza, consecuencias de terremotos
etc.). A continuación dalgúns dos poemas séguelle, en letra cursiva, algunha aclaración
dos sitios nos que se contextualizan, dos obxectos nomeados, dos costumes etc. Deste
xeito, danse a coñecer México e o Yucatán, Perú, Os Andes ou o Altiplano, Nova York,
Finlandia etc.; palabras como “lluchú”,“kwashirokor” ou “namukas”,; linguas como o
“saame” ou o “tamil etc.

López, Clara, Os días lebre, ilust. Marcos Viso, Pontevedra: Kalandraka Editora, col.
Poesía ilustrada, [lectorado autónomo], xullo 2017, 43 pp. (ISBN: 978-84-16721-13-9).
Poemario escrito por Clara López e ilustrado por Marcos Viso que consta de quince
poemas de diferente extensión e título. Dende unha perspectiva infantil e fantasiosa
achégaselle ao lectorado a vida cotiá, sempre tan apurada e caótica, fronte aqueles “días
tartaruga” nos que cada un é dono do seu tempo, de experimentar sensacións e de viaxar
por si mesmo. Todo iso combinado coa acumulación de emocións, desexos,
reivindicacións e reflexións que transmite a protagonista dende os mundo dos soños. As
ilustracións de Marcos Viso correspóndense con imaxes de trazos esvaídos e cores cor
pastel nas que predominan o azul e o amarelo, o que permiten ao lectorado introducirse
en maior medida no universo onírico da obra.
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Recensións:
- María Jesús Fernández, “Os días lebre”, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, n.º
280, “Libros”, “De 8 a 10 años” novembro-decembro 2017, p. 64.
Síntese que destaca as principais características da obra Os días lebre¸ debut literario de
Clara López. Destácase o carácter innovador dos poemas da autora tendo en
consideración o público infantil, destaca a audacia da escrita tanto no apartado formal
como no temático. Descríbese a voz poética, considerada como infantil, e que fai un
percorrido por diferentes elementos do seu mundo cotiá. Nomea o emprego de recursos
tales como as personificacións, as comparacións ou os xogos fonéticos e paralelismos.
Resalta a boa edición do libro, que tamén conta con ilustracións de Marcos Viso.
Referencias varias:
- Borja Casal e H. J. P., “Clara López explora a maxia do cotián en ʻOs días lebre”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 25 agosto 2017, p. 35.
Dise que os Os días lebre é o primeiro poemario de Clara López e que se serve dunha
protagonista infantil para que lectoras e lectores a acompañen na busca da maxia que
reside no seu día a día.

Mamá Cabra, Eu cociño, ti cociñas?, ilust. María Lires, Vigo: Galaxia, col. Sonárbore,
[lectorado autónomo], 2017, 11 pp. (ISBN: 978-84-9151-089-5)
Volume que parte do proxecto escolar levado a cabo polas mestras María Salgado e Pilar
Rivas co alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil do CEIP de Sigüeiro (Oroso,
A Coruña) no que “a cociña e a alimentación saudable se converten no medio perfecto
para traballar diferentes aspectos curriculares e desenvolver as competencias básicas do
alumnado” Acolle once sinxelas receitas (por exemplo, “Ensalada de pasta”, “Tomates
recheos”, “Crema de cabaza” ou “Nevaditos”) para elaborar coa rapazada e acompáñanse
de diferentes composicións poéticas, na súa maioría, da autoría de María Canosa.

Moure, Anxo, A xacia Luviñas, ilust. Cristina Ouro, A Coruña: Baía Edicións, col.
ContoxConto, [lectorado autónomo], marzo 2017, 25 pp. (ISBN: 978-84-9995-217-8)
Relato rimado de Anxo Moure (Chantada, 1963) que se abre cunha cita de Cantares
Gallegos, de Rosalía de Castro, e que, por medio da letra manuscrita, presenta como
temática a defensa do medio ambiente. Dirixíndose á rapazada, un narrador en primeira
persoa identifícase cun barqueiro que “andaba buscando a paz, os ríos e mais os bosques
quería amar”. O narrador conta que un día, nunha das súas viaxes por augas de diferentes
lugares galegos, atopou unha xacia; dá conta dos motivos que esta tiña para estar triste
(“ríos luxados, bosques queimados, guerras armadas”) e indica como decidiu axudala
para que a xacia, de nome Luviñas por ser a que “dá as caricias”, estivese contenta.
Péchase o relato rimado cos consellos que o barqueiro narrador lle ofrece ao lectorado
para rematar coas cousas que provocan a tristeza da protagonista.
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Moure, Anxo, Caramulo e a carpinteira dos soños, ilust. Cristina Ouro Gómez, A
Coruña: Baía Edicións, col. ContoXconto, [lectorado autónomo], marzo 2017, 23 pp.
(ISBN: 978-84-995-218-5)
Relato rimado, de Anxo Moure (Chantada, 1963), de temática ecoloxista e “Dedicado á
xente do barrio da nosa infancia que tantos mulos cargados de pan e esperanza viu pasar:
Dosinda, Celsa, Manolito, Hortensia, Teresa, Elvira, Olga, Pepe, Araceli, Avelino...”.
Preséntase cun texto en letra manuscrita e nel unha voz en primeira persoa conta o seus
soños e o que lle aconteceu pasados os anos cando, xa seco, un temporal o derrubou e
unha carpinteira, “avezada corredora”, reparou nel e o converteu, “igual que sabio
Xepeto”, nun burriño de madeira chamado Caramulo que deixou á porta de dous rapaces,
Teixo e Xacia, quen lle encargaron que buscase a tenrura para rematar coas guerras, os
incendios etc. existentes no mundo. Caramulo así o fixo e atopouna no sorriso da nena
Sarela e espallou polo mundo toneladas de tenrura grazas ás cales a xente “foi quen de
acariciar e soñar” e “de deixar de contaminar, dos ríos manchar e de guerras armar”. O
texto acompáñase das ilustracións figurativas e de cores cálidas de Cristina Ouro Gómez.

Neira, Xoán, Chafarís, ilust. Anxeles Ferrer, Ferrol: Edicións Embora, col. “Fardel dos
soños”, [lectorado autónomo], xuño 2017, [26] pp. (ISBN: 978-84-16456-63-5)
Poemario de Xoán Neira (Meilán, Lugo, 1953) composto por doce composicións
tituladas, unha das cales, “O chafarís”, dálle título ao volume. Formadas xeralmente por
estrofas de catro versos de arte menor e rima asonante, xiran, na súa maioría, arredor de
obxectos do cotián (“O paraugas”, “O reloxo”, “A lámpada” ou “O espertador”) e
diferentes animais (“O morcego”, “As aves migratorias”, “O peto” e “O rato de
biblioteca”), aínda que Chafarís tamén acolle outras composicións como “O pan”, “Os
fantasmas” e “A estrela amiga”. Os textos, nos que alterna un eu lírico cunha voz en
terceira persoa, acompáñanse das ilustracións figurativas de Ánxeles Ferrer (Valdeorras,
1957) nas que non están ausentes as tonalidades cálidas.

Patinho Penya, Pepablo, Lúa, ilust. Nuria Díaz, Ferrol: Edicións Embora, col. “Fardel
dos soños”, [lectorado autónomo], decembro 2017, [18] pp. (ISBN: 978-84-16456-71-0)
Poemario, de Pepablo Patinho Penya, dedicado “Ao corazón de Susa, á esperanza de Fiz.
Ao ventre de Fiodora” e composto por seis composicións tituladas, unha das cales, a
última, “Lúa”, dálle título ao volume. Nas restantes, denominadas “A cama”, “A corda”,
“Os espellos”, “Os paraugas” e “ A espada”, dáse conta da viaxe feita por Lúa á Terra,
que “berra con temor”, para “saber o motivo / dos erros que alí se daban”. Presenta como
como temáticas problemas da sociedade actual, como poden ser as guerras, as fronteiras
entre os pobos, as diferenzas sociais etc., que son vistas por Lúa nese descenso que fai á
Terra. Así, por exemplo, a protagonista coñecerá como unha corda divide en dúas metades
diferentes o paso impedindo que brazos e pernas convivan; observará como a xente só se
mira nos espellos e non observa nin escoita o que se lle di, e chegará a un lugar onde os
habitantes fabrican paraugas, mais que non poden usar, aínda que chova, por non seren
os donos. Con todo, grazas á súa intervención, Lúa logrará que se desfagan as fronteiras;
conseguirá romper os espellos, feito que permitirá que a xente descubra a beleza, ou
conseguirá que o dono dos paraugas reparta estes cos veciños.
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Varela Gestoso, Mónica Inés, Soños de nenos, Premio Arume de Poesía 2015, ilust.
María Brenn, Ferrol: Edicións Embora, col. Fardel dos soños, [lectorado autónomo], xuño
2017, [38] pp. (ISBN: 978-84-16456-47-5).
Poemario, dedicado “Para Iago e María”, da autoría de Mónica Inés Varela Gestoso (San
Miguel de Deiro, Vilanova de Arousa, Pontevedra, 1968), que se inicia cun limiar
institucional da autoría de Luís Reimóndez, representante da Fundación Xosé Neira Vilas,
no que lembra que esta oitava edición do Premio Arume foi a derradeira do premio e a
primeira na que fisicamente non estivo presente o autor de Gres. A seguir, detense
brevemente no contido de Soños de nenos e nalgún aspecto biográfico da autora. O
poemario, que se inicia cunha cita de Álvaro Cunqueiro, “O home necesita, como quen
bebe auga, beber soños”, divídese en dúas partes: “Soños” e “Nenos”. Na primeira delas
inclúense catorce composicións nas que o eu lírico se achega a soños da nenez, mentres
que a segunda, que se pecha cunha composición que convida a durmir e a soñar, está
conformada por dezasete composicións nas que xogos e actividades dos máis pequenos
ou momentos compartidos co eu lírico son temáticas que se abordan. O texto acompáñase
das ilustracións figurativas en branco e negro de María Brenn.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Tenros soños”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.007/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.007 1, “letras
Atlánticas”, 29 outubro 2017, p. 30.
Comeza informando da recepción de Soños de nenos e Versos e bolboretas e loando que
se presentan con “ilustracións que engadaban os ollos e un andar de prelo fino que moito
prestaba aloumiñar nas mans”. A seguir, logo de sinalar a Mónica Inés Varela Gestoso
como autora desas dúas obras, detense en cualificar a súa poesía como “poética lizgaira,
sensorialista, chea de resonancias musicais e moi plástica nas imaxes e eufonías”.
Requeixo fala das temáticas que abordan os dous poemarios e destaca, entre outras
características, a musicalidade e, tamén, as ilustracións dos dous volumes. Finaliza
deténdose nos prólogos, da autoría, respectivamente, de Luís Reimóndez e Xosé Luna.

Varela Gestoso, Mónica Inés, Versos e bolboretas, ilust. Francisco Alén, María Armada,
Iago Castro, Ramiro Cimadevila, Manuel Fragoso, Juan Liñares, Amalia López Brea,
Alba Lugo, Anabel Montouto, Diego Porto e Marcela Santorun, Silleda: Edicións
Fervenza, [lectorado autónomo], 2017, [62] pp. (ISBN: 978-84-17094-09-6).
Segundo poemario escrito por Mónica Inés Varela Gestoso (San Miguel de Deiro,
Vilanova de Arousa, Pontevedra, 1968) e composto por vinte e sete poemas, cada un dos
cales xira ao redor dunha temática concreta mais que, no seu conxunto, se achegan aos
sentimentos, ás emocións e ao amor materno. Unha voz poética en primeira persoa
achégase a feitos cotiáns como os xogos da nenez, as súas primeiras palabras, un beixo,
un sorriso, o son dun nome etc. cuestións que fan experimentar diferentes emocións.
Ademais, preséntase a poesía como un xogo serio e fermoso que converte as experiencias
habituais en momentos inesquecíbeis e únicos. O poemario, que se inicia cunha
dedicatoria da autora “A miña nai. A Pepe” e cun prólogo de Xosé Luna no que fala sobre
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a autora do libro, péchase cun índice que recolle o título de cada un dos poemas, a persoa
que o ilustra e mais a páxina na que se pode atopar. Os ilustradores que participaron neste
poemario foron: Francisco Alén, María Armada, Iago Castro, Ramiro Cimadevila,
Manuel Fragoso, Juan Liñares, Amalia López Brea, Alba Lugo, Anabel Montouto, Diego
Porto e Marcela Santorun. Estas ilustracións complementan o descrito en cada poema,
son moi variadas e diferentes entre elas, pois empregan diferentes técnicas.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Tenros soños”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.007/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.007 1, “letras
Atlánticas”, 29 outubro 2017, p. 30.
Comeza informando da recepción de Soños de nenos e Versos e bolboretas e loando que
se presentan con “ilustracións que engadaban os ollos e un andar de prelo fino que moito
prestaba aloumiñar nas mans”. A seguir, logo de sinalar a Mónica Inés Varela Gestoso
como autora desas dúas obras, detense en cualificar a súa poesía como “poética lizgaira,
sensorialista, chea de resonancias musicais e moi plástica nas imaxes e eufonías”.
Requeixo fala das temáticas que abordan os dous poemarios e destaca, entre outras
características, a musicalidade e, tamén, as ilustracións dos dous volumes. Finaliza
deténdose nos prólogos, da autoría, respectivamente, de Luís Reimóndez e Xosé Luna.
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VII. 2. 2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Lourenzo, Manuel, Animais de compañía, ilust. Óscar Villán, Pontevedra: Kalandraka,
[lectorado autónomo], 2017, [36] pp. (ISBN 978-84-8464-329-6)
Relato rimado de Manuel Lourenzo (Vilaboa, 1955) publicado por vez primeira pola
editorial Kalandraka no ano 1998, con ilustracións de Enjamio (1962), e descrita no
Informe de Literatura correspondente (apartado “Narradores galegos”). Nesta nova
edición acompáñase das ilustracións de Óscar Villán (Ourense, 1972) que presentan un
intenso colorido e personaxes que destacan pola súa expresividade e sinxeleza.
Recensión:
- Mónica Pazos, “Na busca de compañía”, Sermos Galiza, n.º 267, “fóradeserie”, “letras
miúdas”, 11 setembro 2017, p. 7.
Analiza a reedición da obra de Manuel Lourenzo González, publicada por primeira vez
hai 20 anos, e que desta vez conta coas ilustracións de Óscar Villán. Destas últimas
comenta que “co seu estilo persoal e co apoio dun intenso colorido, as imaxes destacan
pola expresividade das personaxes e por reflectir con sinxeleza e eficacia o divertido xogo
de palabras”. A seguir, realiza un breve percorrido polas traxectorias de ambos os dous
artistas e continúa cunha análise do libro apuntando que “é un relato construído a partir
dun xogo de palabras que amosa o moito que pode variar a percepción dos
acontecementos ao iren pasando de boca en boca. Estes versos rimados e cheos de humor
animan as lectoras e os lectores a xogar por si mesmos formando e deformando a
linguaxe”.

Moreno, María Victoria, E haberá tirón de orellas?, ilust. Carme Peris, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Árbore/galaxia, [lectorado autónomo], outubro 2017, 26 pp. (ISBN: 97884-9151-072-7).
Obra de María Victoria Moreno Márquez (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1939,
Pontevedra, 2005) publicada por vez primeira en 1997 e descrita no Informe de Literatura
correspondente. Reeditada agora co texto adaptado á normativa vixente actual,
acompáñase das ilustracións de Carmen Peris (Barcelona, 1941), que realiza un atractivo
fondo a través do recheo das ceras de cores deixando o trazo que marque unha dirección
e que se asemelle a unha paisaxe. Os personaxes que aparecen na historia déixaas
bosquexadas á lapis, menos o principal, que é un can, que o colorea en negro chamando
a atención en toda a escena. Emprega cores vivas e saturadas. O texto acompaña a imaxe.
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VII. 2. 3. TRADUCIÓNS E VERSIÓNS
Cotton, Katie, O camiño á casa (The Rod Home, Frances Linoln Children’s Books,
2016), ilust. Sarah Jacoby, trad. Fe González Fernández, A Coruña: Hércules de
Ediciones, [lectorado autónomo], 2017, [24] pp. (ISBN: 978-84-946502-9-1).
Álbum poético de Katie Cotton que reflicte a supervivencia no mundo animal,
mesturando ferocidade e dozura grazas ás ilustracións da artista Sarah Jacoby. Coa
chegada do inverno, os paxaros emprenden a súa viaxe, os ratos agóchanse no seu refuxio;
os coellos foxen dos depredadores até dar cun tobo profundo no que ocultarse e os lobos
esfameados percorren o bosque na procura de presas. “É un camiño duro, un camiño
longo, mais non estamos orfos. Pois ti estás comigo e eu estou contigo...”. Unha achega
ao mundo salvaxe dende a perspectiva de animais diferentes cuxas vidas e hábitats se
entrecruzan, amosando as diversas condutas: os paxaros emigran, os ratos e os coellos
escóndense e os lobos deambulan pola fraga. Todos eles son presentados por igual, cos
seus medos e carencias, con respecto e dignidade.
Recensións:
- María Navarro, “Delicadeza e sensibilidade”, Faro de Vigo/La Opinión, “Faro da
Cultura”, n.º 642,/ “Saberes”, n.º 589, “Libros”/ “Letras Galegas”, 19 outubro 2017/21
outubro 2017, p. VI/p. 10.
Dise que se trata dunha historia na que os protagonistas son animais que procuran a
construción dun fogar. Coméntase que na obra se aborda nun ton metafórico e altamente
poético a temática de convivencia e desenvolvemento propio, pero en lugar de mencionar
casos reais emprega animais como exemplos. A seguir, coméntase que presenta unhas
ilustracións de trazo e cor suxerentes que achegan unha perfecta comuñón co contido do
texto. Finalmente, destácase que estas ofrecen unha lectura complementaria combinando
a poeticidade das letras coa expresividade das imaxes.
- Verónica Pousada Pardo, “O camiño á casa, tenrura en cada verba”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 19 novembro 2017, p.
6.
Despois de indicar a súa recente chegada ás librarías da man de Hércules de Ediciones,
deténse na análise desta “marabillosa historia poética”. Lémbrase a autoría e coméntase
que a historia está inspirada nunha vivencia persoal da autora. A continuación, ofrécense
algúns trazos do contido e lóase a tradución de Fe González Fernández, quen mantén “a
frescura dos versos orixinais”. Verónica Pousada deténse tamén na mensaxe que, na súa
opinión, transmite este álbum no que “cada imaxe e cada verba están ideadas para
envolver os sentidos e mergullarnos nun arrolo de serenidade e pureza”. Finalmente,
considera que a lectura destas obra é unha boa oportunidade para que a nenez se achegue
á poesía e á realidade do mundo animal.
Referencias varias:
- M. S., “‘O camiño á casa’”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 novembro 2017, p. 44.
932

Loa os elementos naturais presentes na obra O camiño a casa, de Katie Cotton.

Modrego, Rosa, Fantasía coas palabras (Versos de fantasía. Una letra para cada día,
2015), ilust. Xosé Tomás, trad. e adapt. Jorge Juncal, María López, Charo Pita e Magín
Blanco, Vigo: Editorial Galaxia, col. árbore/galaxia, serie sonárbore, [prelectorado],
2017, [30] pp. (ISBN: 978-84-9151-058-1). Contén CD.
Adaptación e tradución ao galego dos poemas relacionadas coas letras do abecedario da
autoría da toledana Rosa Modrego. Trátase de composicións en versos de arte menor
centradas en diferentes personaxes que comezan ou conteñen no seu nome a letra
correspondente. Os textos poéticos acompáñanse das ilustracións de Xosé Tomás
(Betanzos, 1971), mentres que Charo Pita e Magín Blanco son os responsábeis da
adaptación musical.

Sendak, Maurice, Miguel (Pierre, 1990) ilust. do autor, trad. Xosé Ballesteros,
Pontevedra: Kalandraka Editora, [lectorado autónomo], decembro 2017, 48 pp. (ISBN:
978-84-8464-333-3)
Relato rimado, de Maurice Sendak (Brooklyn, Nueva York, 1928-Connecticut, 2012),
dividido nun “Prólogo” e cinco capítulos e que ten como protagonista a Miguel, un neno
que, a todo o que lle preguntan, sempre di “Tanto me ten!”. No prólogo a voz narradora
anima a ler a historia deste neno xa que “contra o final, atoparás unha lección”. No relato
preséntase un neno impertinente que non fai caso dos consellos dos pais e, por este
motivo, non os acompaña á cidade. Chegada a noite é comesto por un león, quen, en
diferentes ocasións, lle preguntou cuestións que, como é habitual, o neno responde do
mesmo xeito. De regreso na casa e ante tal situación os pai levan o león á cidade, onde o
médico consegue expulsar o neno do corpo do animal. A partir dese momento, Miguel
recupera a toma de decisións.

Sendak, Maurice, Os caimáns van de paseo. Un alfabeto (Alligators All Around, 1962),
trad. Xosé Ballesteros, Pontevedra: Kalandraka Editora, [prelectorado], 2017, [32] pp.
(ISBN: 978-84-8464-299-2).
Álbum ilustrado, de Maurice Sendak (Brooklyn, Nueva York, 1928-Connecticut, 2012),
que se abre cunha dedicatoria “Para Karla”. Cada páxina presenta cada unha das letras do
alfabeto, a modo de letra capital, e, a seguir, unha estrofa rimada que describe a escena
debuxada na parte superior da páxina. As ilustracións figurativas completan as rimas que
acompañan e presentan a familia de caimáns protagonistas en diferentes tarefas diarias.

Sendak, Maurice, Sopa de polo con arroz (Chicken Soup with Rice, 1962), ilust. do
autor, trad. Xosé Ballesteros, Pontevedra: Kalandraka Editora, 2017, 32 pp. (ISBN: 97884-8464-335-7).
Relato rimado de Maurice Sendak (Brooklyn, Nueva York, 1928-Connecticut, 2012) que
achega o lectorado aos doce meses do ano. Un eu poético detense en cada un dos
diferentes poemas breves e, por extensión, dos diferentes meses, e nalgunha das cousas
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típicas destes (dende patinar no xeo en xaneiro até viaxar polo mundo e converse en
árbore no Nadal). Todo o comentado está conducido polo neno protagonista e a súa teima
por comer sopa de polo con arroz. Caracterízanse os textos pola presenza de ritmo e
estruturas repetitivas, así como polo emprego da personificación de diferentes obxectos,
tales como o boneco de neve ou o vento. As ilustracións figurativas do propio Sendak
correspóndense con debuxos figurativos que aparecen na páxina da dereita en tanto que
o texto se sitúa na da esquerda e van dando conta da cor en función da estación que se
trate no texto.

Sendak, Maurice, O un era Xoán. Un libro para contar (One was Johnny. A counting
book, 1962), ilust. do autor, trad. Xosé Ballesteros, Pontevedra: Kalandraka, 2017, [48]
pp. (ISBN: 978-84-8464-301-2)
Relato rimado de Maurice Sendak (Brooklyn, Nueva York, 1928-Connecticut, 2012) no
que se xoga coa gradación crecente e decrecente, coa secuenciación numérica que
coincide cos momentos actanciais e coa introdución dos personaxes. Partindo dun
momento de lectura en sosego, solitaria, silenciosa e individual, Xoán vive a entrada en
escena de varios personaxes animais (rato, gato, can, tartaruga, mono, merlo e tigre) e un
ladrón, que sorprende o protagonista. A solución é contar de atrás para adiante para que
vaian saíndo os “invasores” deixando que Xoán lea atentamente. No que ás ilustracións
se refire, a acción sitúase nun escenario fixo, no que nun plano frontal se representa a
Xoán ao que se lle van engadindo detalles visuais.

Ruiz Johnson, Mariana, Polo camiño, ilust. da autora, trad. Xosé Ballesteros,
Pontevedra: Kalandraka Editora, [prelectorado], marzo 2017, [24] pp. (ISBN: 978-848464-297-8).
Relato rimado de Mariana Ruiz Johnson (Bos Aires, 1984) co que se pretende que o
lectorado aprenda os primeiros números. Nel úsase a repetición, personaxes próximos aos
máis pequenos, así como alimentos, obxectos e animais, caso da elefanta, os macacos, os
osos, os ratos, a galiña, a vaca, a gata, o raposo, os bechos e a balea, que xunta todos os
animais para celebrar os seus dez anos nunha festa na que degustarán os alimentos que
todos trouxeron (cacahuetes, uvas, bananas, mel, pan, queixos, millo, leite, peixes, froitas
en xeral), xunto aos aparellos para realizar a torta e a velas. Moitos destes elementos só
se poden ver nas ilustracións a dobre páxina, coloristas e expresionistas, que permiten
seguir o texto e facer fincapé na finalidade de recoñecer os primeiros dez números.

Recensións:
- Mónica Pazos, “Andando polo camiño”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “letras
miúdas”, 23 marzo 2017, p. 7.
Coméntase que a obra Polo camiño, de Mariana Ruíz Johnson, foi traducida por Xosé
Ballesteros e pódese atopar no catálogo de “Libros para soñar” de Kalandraka. Destácase
que lle permite aos primeiros lectores aproximarse aos números do un ao dez a través
dunha serie de poemas que enxalzan á Nai Terra. Saliéntase que Ruíz Johnson se inspira
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no estilo ornamental da arte popular latinoamericana e acompaña cada un dos poemas con
imaxes cheas de cor.
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VII. 3. TEATRO
VII. 3. 1. DRAMATURGOS GALEGOS
Castro Martínez, Raquel, A Carapuchiña pasa da carapucha vermella, ilust. Iria
Vaqueiro, A Estrada: Edicións Fervenza, col. “A Pinguela. Teatro Escolar para ler e
representar”, n.º 96, 2017, 22 pp. (ISBN: 978-84-17094-04-1)
Peza dramática de Raquel Castro Martínez (Alxén, Salvaterra do Miño, 1971) que ten
como personaxes a Carapuchiña Vermella, a Nai de Carapuchiña Vermellla, Carapuchiño
Azul, Avoa, Lobo, Cabritiño, Leñador, Porca I, Porca II e Público. Dividida en dous actos,
o primeiro está conformado por dúas escenas e, o segundo, por quince. Nela preséntanse
personaxes de diferentes contos clásicos que entran en contraste co papel neles
desempeñado. Así, por exemplo, aínda que Carapuchiña Vermella non quere ir á casa da
avoa, vese obrigada a ir acompañada de seu irmán, o Carapuchiño Azul.

Castro Martínez, Raquel, A Princesa e o labrego, ilust. Iria Vaqueiro, [A Estrada]:
Edicións Fervenza, col. “A Pinguela. Teatro Escola para ler e representar”, n.º 97, 2017,
20 pp. (ISBN: 978- 84-17094-05-8)
Peza dramática, de Raquel Castro Martínez (Alxén, Salvaterra do Miño, 1971), dividida
en cinco actos e cos seguintes personaxes como protagonistas: Rei, Raíña, Princesa,
Labrego, Vello e Vella, Fada do monte, Feiticeira e Arlequín. Situada na “moderna Idade
Media Moderna” a acción é presentada por Arlequín, que se dirixe ao público e o pon en
situación: a Raíña quere que a filla case, pero o Rei pensa que non hai quen poida iguala.
Ante tal situación o Rei propón tres probas a superar polo pretendente que queira casar
coa Princesa. Será o Labrego, axudado pola Fada do monte a Feiticeira, quen logre
superar os atrancos.

Fernández, Manrique, Hermes, aprendiz de mago, ilust. Mariana Alejandra Aravena,
Vigo: Editorial Galaxia, col. “Árbore”, a partir de 10 anos 2017, 108 pp. (ISBN: 978-849151-099-4)
Primeiro texto literario dirixido ao público infantil de Manrique Fernández (Cospeito,
1965) ideado, tal como se anuncia nunha “Nota” inicial, para dous actores e catro
monicreques de fío ou de pau, se ben podería ser representada só por actores ou só por
monicreques. Trátase dunha peza, dedicada “A Iria, sempre” e “Aos nenos que habitan en
Gamea, Igor e Omar”, que se divide nunha única escena que se localiza na cova dun mago
e ten como personaxes ao mago Hermes Gramalleira, ao Cliente e a catro monicreques
(Curuxa, Sombreiro, Pote e Túnica). Gramalleira ten que pasar un exame para ser un
mago de verdade, mais semella que todo se lle complica. Os seus instrumentos de mago
tentarán axudalo, sobre todo ante a chegada do Cliente, que lle fai un pedimento que
Hermes tentará conceder. A solución dada ao Cliente, que non é outro que un Mestre
examinador, permitirá que Hermes consiga o seu título de mago ao superar a proba
sorpresa proposta polo examinador. O texto conta coas ilustracións figurativas de Mariana
Alejandra Aravena.
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González Graña, Fernando, Ghuasá, ilust. Ramiro Cimadevila, A Estrada-Pontevedra:
Edicións Fervenza, col. A Pinguela. Teatro escolar para ler e representar, n.º 95,
[lectorado mozo], 2017, 26 pp. (ISBN: 978-84-946015-7-6).
Peza teatral, de Fernando González Graña (Cuntis-Pontevedra, 1962), dividida en catro
actos e na que se fai unha crítica sobre o uso abusivo do teléfono móbil. Os protagonistas
da historia son Mario e Manoele, dous amigos de trece anos que falan só por WhatsApp
durante toda a obra. A eles súmanse como personaxes a nai, o pai e a irmá maior de
Manoele; a nai, o pai, o irmán maior e a irmá menor de Mario e, por último, os nenos dun
aniversario, Mariña, a nena que está de aniversario, e Antía, unha invitada á festa de
Mariña. Ningún personaxe fala até o final da obra, polo que a historia é contada por
diferentes voces en “off” que lle fan chegar ao público as mensaxes que os personaxes se
envían a través do móbil. A historia conta o día a día de Manoele e Mario, dous rapaces
que están todo o tempo falando por WhatsApp, sen apartar a vista dos seus móbiles nin
un segundo, mesmo cando están un fronte ao outro. Na primeira escena, “Espertando”, o
lectorado atópase cos protagonistas na cama falando co móbil; na segunda, “Á caza do
Ghazafello”, Manoele e Mario aparecen nun parque falando por WhatsApp, malia estaren
un á fronte do outro; na terceira, “O xantar”, cada neno está na súa casa comendo coa
familia, pero todos os membros están máis atentos ao teléfono que á comida que teñen
diante súa e, por último, na cuarta escena, “A festa do Aniversario”, os dous protagonistas
están cun grupo de nenos e nenas no aniversario de Mariña, unha festa diferente ás
habituais porque nela non hai ruído, pois todos os nenos están absortos nos seus móbiles
sen importarlles nada máis do que está acontecendo ao seu redor. Mario, consciente do
sen sentido que é que todos estean co móbil, envía un WhatsApp polo grupo do
aniversario a todos os seus compañeiros e compañeiras onde expresa que xa está farto de
que os protagonistas da festa sexan sempre os móbiles, recalcando que mesmo non saben
a quen teñen cada un ao seu lado nin como é a voz do seu mellor amigo. Para remediar
isto, propón como xogo deixar os móbiles enriba da mesa para comezar a falar en persoa,
como se fixo sempre. Dende ese momento, escóitase a voz de todos os protagonistas. O
texto acompáñase das ilustracións, feitas por Ramiro Cimadevila Cea. Tanto a imaxe da
cuberta coma a das tres ilustracións interiores son abstractas e representan a idea de que
hoxe en día a gran maioría da sociedade está “enganchada” ao teléfono, esquecendo a
verdadeira comunicación humana e converténdonos nunha especie de robots.
Referencias varias:
- Fernando Salgado, “Ghuasáʼ, o gran paradoxo no século das comunicacións”, Diario
de Pontevedra, “Caldas”, “Deza”, “Tabeirós”, 25 marzo 2017, p. 22.
Informa da presentación da última obra teatral de Fernando Gónzalez Graña, Ghuasá, na
Casa da Cultura Roberto Blanco Torres. Dise que a mensaxería instantánea é o núcleo
desta peza, así como tamén a forma en que este xeito de comunicarse afecta ao modo en
que se relacionan as persoas. Finalmente sinala que as ilustracións de Ghuasá son obra
de Ramiro Capdevila.

Graña Muíño, José Luis, Itinerario do botellón¸ [A Estrada]: Edicións Fervenza, col. A
Pinguela. Teatro escolar para ler e representar, [lectorado mozo], 2017, [75] pp. (ISBN:
978-84-17094-13-3)
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Peza dramática da autoría de José Luís Graña Muíño que amosa dende o punto de vista
de diferentes colectivos sociais e cunha ollada obxectiva, crítica e humorística o tema do
botellón. Dedicada “A Brais Rey Campos. Actor apaixonado e vivo observador de quen
me teño por amigo e, mesmo por irmán adoptivo” presenta como personaxes catro
membros significados do partido que posúe a maioría no goberno local baixo a
denominación P1, P2, P3 e P4; os manifestantes-veciños do centro urbano (M1, M2, M3
e M4); os diferentes participantes do botellón; catro empresarios dos locais de ocio;
folguistas recolledores do lixo; xornalistas; manifestantes-veciños do parque; actores e
actrices; forzas da orde; recolledores do lixo clandestinos; danzadores-natureza;
manifestantes ecoloxistas; mozos da elite. Divídese en dous actos: o primeiro está
formado por vinte escenas e, o segundo, por catro.

Inacio, O castiñeiro do Apalpador. De como un carboeiro se virou meigo do Nadal, ilust.
Nuria Díaz, A Coruña: Baía Edicións, outubro 2017, 27 pp. (ISBN: 978-84-9995-234-5).
Inacio Vilariño (Lalín, 1974) ofrece un relato etiolóxico da figura do Apalpador baseado
no patrimonio oral ibérico. Na tradición oral do Courel explícase o motivo do nome desta
personaxe do Nadal, pero non a causa pola que está obrigado a repartir castañas
eternamente, oco que o autor pretende cubrir nesta peza teatral. Nela preséntase un
carboeiro pobre que ten como única mantenza as castañas do seu castiñeiro, polo que anda
sempre a evitar que llas rouben as crianzas. Un día, preséntase na súa casa unha meiga
que non lembra un esconxuro, polo que el se presta a axudala, a cambio de poder solicitar
tres desexos. Como só pensa en protexer a súa fonte de alimento, decide pedir que aquela
persoa que toque o seu castiñeiro quede pegada nel, quen colla as castañas do seu carreiro
sexa engulido pola terra e quen meta a man no seu “magosteiro” fique alí pechado. Aínda
que inicialmente se arrepinte das escollas, máis adiante serviranlle para enganar a morte,
atrapala e impedir que siga actuando, pero ao deixar de obrar esta, o mundo acaba por ser
un lugar inhabitábel. O Gobernador decide tomar cartas no asunto e obriga o carboeiro a
ceibala, algo que fará a cambio de conseguir exclusivamente a súa inmortalidade. Ao
converterse nun ser eterno xa non necesita comer nin traballar e non sabe como pasar o
tempo, polo que acode xunto o Gobernador e este dille que pode repartir as castañas entre
os nenos e nenas que non teñen que comer, para o que terá que apalparlles a barriga e,
deste xeito, verificar se a teñen chea ou baleira. A historia acompáñase das ilustracións de
Nuria Díaz, que ofrece unha imaxe actualizada do personaxe tradicional.

Inacio, Os golfiños e o xigante, ilust. Iván Suárez, XII Premio Barriga Verde de textos
para teatro de monicreques (modalidade infantil), A Coruña: Axencia Galega das
Industrias Culturais e Baía Edicións, abril 2017, 36 pp. (ISBN: 978-84-9995-219-2 [Baía
Edicións], ISBN: 978-84-453-5252-6 [Xunta de Galicia]).
Peza teatral, de Inacio Vilariño (Lalín, 1974), inspirada nunha noticia de prensa publicada
no ano 2006 onde se relataba como Bao Xishun, o home máis alto do mundo, conseguira
salvar as vidas de dous golfiños do acuario de Fushun na China. O autor ficcionaliza a
noticia e decide darlle o protagonismo a unha adestradora dos golfiños que, para evitar a
súa morte, vai na procura de Bao, única persoa cun brazo o suficientemente longo para
extraerlles as boias que enguliron e lles impiden alimentarse. Durante a viaxe irase
atopando con algúns dos personaxes que compartiron momentos da vida do xigante, que
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lle irán dando pistas sobre o seu paradoiro. Tras un longo periplo chegará á aldea natal de
Bao no deserto do Gobi, onde o xigante decidiu instalarse como pastor de cabras para
fuxir da sona acadada despois de gañar o premio Guinness. O home accede a axudala e
salva os golfiños, o que lle serve para recuperar a súa autoestima e abandonar o illamento
en que se atopaba. A obra remata co feliz casamento do xigante coa súa prometida, tal e
como recolleu a prensa un ano despois. O texto acompáñase das ilustracións de Iván
Suárez, colaborador de Vilariño noutros proxectos, con claras referencias ao teatro de
sombras chinés.

Labraña, Carlos, O valo, IX Premio Manuel María de literatura Dramática Infantil
2016, ilust. Nuria Díaz, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Teatro, setembro 2017,
64 pp. (ISBN: 978-84-9121-255-3).
Proposta teatral, de temática antibelicista, da autoría de Carlos Labraña (Cedeira, A
Coruña, 1969). Presenta un único lance no que se recrea o encontro de Sahara, unha nena
que vaga polo deserto fuxindo da guerra, e o Soldadiño de chumbo, que ergue un valo
para vixiar a fronteira do seu país e impedir o paso. A conversa entre eles é un canto á
liberdade, á fraternidade e ao entendemento entre culturas, unha aposta polo diálogo, a
cooperación e unha cultura da paz que desterre as demarcacións artificiosas, o absurdo
das guerras e o rexeitamento do diferente. O texto acompáñase das ilustracións de Nuria
Díaz.
Recensións:
- Mario Regueira, “Contra as fronteiras”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “ao pé da
letra”, 11 outubro 2017, p. 6.
Reivindícase o valor da literatura dramática na formación literaria dos máis novos
mediante a alusión ás circunstancias que rodean ao Premio Manuel María (dous premios
concedidos en cinco anos debido aos recortes presupostarios). Coméntase sobre a obra O
valo, de Carlos Labraña, que aborda a través da relación que se establece entre os dous
personaxes protagonistas a problemática da emigración resultante de conflitos bélicos.
- Isabel Mociño, “Derrubando fronteiras desde o teatro infantil”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 decembro 2017, p. 6.
Despois de sinalar que a situación marxinal do teatro segue sendo unha realidade e de
explicar as razóns desa opinión, detense n’O Valo, de Carlos Labraña, autor do que
primeiramente lembra a súa traxectoria. Dise que esta peza foi galardoada e dá conta do
argumento. Finalmente cualifícase de “magnífica obra polo contido, polos diferentes
niveis de lectura, polos diálogos intertextuais coa tradición culta e os contos clásicos e
pola simboloxía dos personaxes protagonistas, metáforas das desigualdades, do
sometemento e da polarización entre ricos e pobres, entre dominadores e dominados”

- Armando Requeixo, “Alén do valo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1005/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1005, “letras
Atlánticas”, 15 outubro 2017, p. 30.
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Menciónase a posta en escea no Salón Teatro de Compostela da obra O valo, da man de
Iván Prado e que protagonizan Fran Rei e Saleta Fernández. Trátase da adaptación da obra
homónima de Carlos Lagraña, un libro homenaxe aos desplazados e expatriados por mor
dos conflitos bélicos en todo o mundo. A obra profundiza nos sentimentos que se
desarrollan cando o descoñecemento e os prexuízos se apoderan da razón dos cidadáns.
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VII. 3. 2. POSTAS EN ESCENA
Neste apartado achégase a información recollida a partir das publicacións periódicas, ben
sen asinar, ben asinadas, que son as que se describen en “Referencias varias”.

VII. 3. 2. 1. CICLOS, ENCONTROS, FESTIVAIS, MOSTRAS
E SEMANAS
Artellando
Organizado polo Concello de Santiago de Compostela no marco das festas do Apóstolo.
Está dividido en tres bloques: “Artellando nos Barrios”, “Artellando nos Recuncho” e
“Artellando na noite”. A edición de 2017 tivo lugar entre os días 18 e 24 de xullo con
música, teatro, danza, circo, obradoiros, xogos, contacontos etc. Contou coa participación
das compañías Titereficcións, con Cantos contos contas; A tropa de trapo, con Antía,
Wamba e o ritmo do camiño; Pistacatro Produtora de Soños, con Nono; e Elefante
Elegante, con Lobo bobo. Tamén participou a compañía de teatro foránea Shakti Olaizola
(Euskadi).
Referencias varias:
- ECG, “O programa Artellando leva as festas a toda a cidade con 24 actividades”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 8 xullo 2017, p. 24.
Informa da programación de Artellando desvelada por María Rozas nunha roda de prensa.
Destácase a participación de Culturactiva, aCentral Folque, Pista Catro e Urdime. Tamén
se dá conta da innovación que achegará o espectáculo Torre de Babel.
- Silvia Gómez e I. C., “Artellando lleva al Apóstolo a los barrios de Compostela”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Espectáculos en
familia”, 8 xullo 2017, p. L7.
Informa da intención de trasladar o evento ás zonas periféricas da cidade para que toda a
veciñanza poida gozar dos espectáculos ofrecidos. Dá conta do diferente tipo de
actividades que se levarán a cabo, entre os que se atopan espectáculos musicais, teatrais
ou incluso circenses.
- Ana Iglesias, “El programa ʻArtellandoʼ trae a Belvís una nueva edición de
Circompostela”, El Correo Gallego, “Santiago”, 18 xullo 2017, p. 26.
Informa da gala circense encadrada dentro do programa Artellando. Tamén informa da
actuación de Fran Rei, que interpretou a súa obra A galiña azul na praza do Matadoiro.

Candilejas Don Bosco, XXº Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
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Organizado polo colexio Calvo Sotelo da Coruña, celébrase anualmente durante os meses
de abril, maio e xuño. Na edición de 2017 tivo lugar o 17 de maio e todas as
representacións tiveron lugar no salón de actos do Centro Calvo Sotelo, todas as tardes
agás os domingos. Participou o alumnado de Educación Infantil do colexio Eusebio da
Garda, con ¡Bailar! e Maletas; o grupo Tanxedoira, con Hoxe todo son leas; diferentes
grupos de teatro do colexio Andaina, con pezas coma Kris, Krakro: ou outro lado, do
grupo Xoves, O misterio dos catro medallóns, do grupo A Lenda do Retorno, ou Sherlock
e a mansión caveira, do grupo Vos Potasios. Tamén foron representadas A festa dos
dragóns e A mellor oferta, a cargo do Colexio Tarrío; O lago dos cisnes, do Colexio
Emilia Pardo Bazán; Unha espiña de toxo e balbino, do Colegio Labarta Pose; Os
cabaleiros da táboa rachada, do Colexio Ponte dos Brozos; Peter Pan, da Escola de
Teatro CasaHamlet; O mago de Oz, Trapiños, Mary Poppins, Quen quere ser princesa e
Un conto ao revés, de Teatro Vagalume Animación; Pintapaleta, do Colexio a Grande
Obra de Atocha; Aladdín, do Centro Liceo La Paz; A espiña de toxo chamada Berenguela,
do grupo O Polo Saltón; Adelina toma café, do Colexio Concepción Arenal; e O tesouro
do dragón, do Colexio Rosalía de Castro.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Dos décadas de teatro amateur con Candilejas Don Bosco”, La Opinión,
“A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 6 abril 2017, p. 10.
Dá conta da maratón de representacións desta mostra (máis de 120), así como do número
de participantes. Por último fala dos obstáculos que tivo que superar a organización.

Carballiño, IX Festival de Títeres
Organizado pola Concellería de Cultura do Concello ourensán do Carballiño. A edición
de 2017 celebrouse durante o mes de agosto, concretamente entre os días 14 e o 18, e
desenvolveuse na praza dos Irmáns Prieto. Participaron as compañías Títeres Duende
Sico, con A noite dos monstruíños, Títeres Alakrán, con Soños na gaiola; Títeres
Tanxarina, con As bombas e o xeneral; Ti e máis eu Teatro, con A troita do Arenteiro, e A
Xanela do Maxín, co espectáculo de monicreques Titeremusiconto.
Referencias varias:
- X. A. R., “O Carballiño acolle ata o venres títeres para cativos”, La Región, “Verano”,
16 agosto 2017, p. 26.
Dise o número de compañías que participarán na novena edición do Festival de Títeres
do Carballiño e infórmase dos espectáculos que representarán, así como dos días que
terán lugar.

Domingos do Principal, XIX 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
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Akatro, encargado, como especialista en teatro para a nenez, de seleccionar os
espectáculos desta programación. Nas dúas primeiras edicións celebrouse durante os
meses da primavera, pero a partir da de 2002 pasou a celebrarse no inverno. No ano 2017
as actuacións tiveron a partir da segunda quincena de xaneiro e até a primeira de marzo.
Participaron as compañías galegas Baobab, con O lobo e a lúa; e Berrobambán, con
Xurdefet. Tamén representaron pezas as compañías foráneas Eugenia Manzaneda
(Castilla y León), Cia L’animé (Cataluña), La Coja Dansa (Valencia), El Perro Azul (La
Rioja) e Teatro Gorakada (Euskadi).
Referencias varias:
- Lucía D. Bóveda, “Domingos para gozar do teatro”, Diario de Pontevedra,
“miniDiario”, n.º 558, 8 xaneiro 2017, pp. 2-3.
Informa sobre a celebración do ciclo e achega datos sobre o número de espectáculos que
se ofrecerán este ano así como do seu carácter. Entre as sete actuacións destácanse a
participación de Baobab Teatro como os encargados de abrir o ciclo.
- Cuca M. Gómez, “Domingos más que principales”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 16 xaneiro 2017, p. 62.
Informa do comezo do ciclo Domingos no Principal, coordinado por Akatro, con O lobo
e a lúa, da compañía Baobab, de Andrea Bayer. Dá conta do argumento desta obra, da
que se sinala que mereceu en 2014 o Premio Barriga Verde de textos para teatro de títeres.
Ademais desta anúncianse outras postas en escena no marco deste ciclo, como é o caso
da inspirada en textos de Jacques Prévert da galega Berrobambán.
- Cuca M. Gómez, “Me apunto a la moda solidaria”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 30 xaneiro 2017, pp. 62-63.
Entre outras novas, cualifícase de “fantástica” a obra Bhrava!, da compañía catalá Animé
representada nos Domingos do Principal.
- Cuca M. Gómez, “En homenaje de Jacques Prévert”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “Infantil”, 13 febreiro 2017, p. 62.
Dá conta da representación de Xurdefet, a cargo de Berrobambán, protagonizada por
Paula Carballeira e Nuria Sanz, baixo a dirección de Chiqui Pereira, da que resume o
argumento. Informa das próximas postas en escena a cargo de compañías foráneas.
- Cuca M. Gómez, “Adiós Carnaval, te quiero”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 6 marzo 2017, p. 70-71.
Entre outras novas, comenta que despediu o Entroido asistindo á representación de Moby
Dick, da compañía vasca Teatro Gorakada, no ciclo Domingos do Principal.
- Ramón Rozas, “Unha lección de imaxinación”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, “Rue Saint – Antoine nº 170”, 6 marzo 2017, p. 6.
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Informa da despedida do ciclo Domingos do Principal e fai un percorrido pola obra que
serviu para pechar o ciclo, Moby Dick, por parte da compañía Teatro Gorakada.
- Belén López, “Vogais, marimbas e outras especies”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 21 decembro 2017, p. 13.
Informa da presentación do programa teatral da décimo novena edición deste ciclo,
nomeando algúns dos dezasete espectáculos de compañías galegas e foráneas que se
representarán nel.

Escena en Familia
Ciclo de teatro de longa duración protagonizado por teatro de títeres e de actor que se
celebra na sala compostelá Arteria Noroeste, organizado pola SGAE-Fundación Autor
Santiago. Está pensado para representación de espectáculos visuais e musicais para nenos
e nenas entre 6 meses e 3 anos. Na edición de 2017, que se inaugurou o 23 de setembro
coa nova proposta de Magín Blanco, Letras e notas, participaron tamén Títeres Cachirulo,
con Brancaneves e os sete; Títeres Brincadeira, con Orellas de trapo; Larei Lará, con
Güe-güe; Trapusteros Teatro, con Los cuentos de otro, e Títeres La Estrella, con
Caperucita Roja y otros lobos.
Referencias varias:
ECG, “Trapusteros Teatro hoy y mañana en la sala de la SGAE”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 18 febreiro 2017, p. 25.
Dise que a sede da SGAE acolle dúas funcións en Escena en Familia da obra Los cuentos
de otro, proposta para nenos a partir de 3 anos, de Trapusteros Teatro.
- ECG, “Marionetas en la sala de la SGAE”, El Correo Gallego, “Santiago”, 5 marzo
2017, p. 27.
Breve nota na que se anuncia o espectáculo Brancaneves e os sete de Títeres Cachirulo
no marco do ciclo Escena en Familia.
- ECG, “Espectáculo para bebés en la Fundación SGAE”, El Correo Gallego, “Santiago”,
12 marzo 2017, p. 30.
Anúnciase na sede da SGAE a representación de Güe-güe, da compañía Larei Lará, para
nenos a partir de doce meses. Dise o horario e o custo do espectáculo, así como que
“Combina trabajo de actor y títeres”.
- A. Iglesias, “Presentado el programa ʻEscena en familiaʼ de la Fundación SGAE para
este otoño”, El Correo Gallego, “Santiago”, “24 horas de compostela”, 14 setembro 2017,
p. 25.
Dise que a Fundación SGAE presentou a nova temporada do ciclo Escena en Familia.
Sinálase que se inaugurará o 23 de setembro coa proposta Letras e notas, de Magín
Blanco. Coméntase que as seguintes convocatorias serán para Orellas de trapo, da
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compañía Títeres Brincadeira (30 de setembro e 1 de outubro), e Caperucita Roja y otros
lobos, de Títeres La Estrella.
- Montse García, “La SGAE retoma su ciclo dirigido a los niños”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “En familia”, 14 setembro 2017,
p. L10.
Dise que o ciclo Escena en Familia, organizado pola Fundación SGAE de Santiago de
Compostela, abrirá temporada co espectáculo musical Letras e notas, de Magín Blanco.
Tamén anuncia que participarán Títeres Brincadeira e Títeres La Estrella.

Estrada, Vº Festival de Teatro Escolar
Certame organizado pola aula de teatro do IES Antón Losada Diéguez da Estrada,
Avelaíñas Teatro, a biblioteca e o club de lectura “Retelladores do Galiñeiro”. Na edición
de 2017, celebrada o día 23 de abril, participaron o Obradoiro Municipal de Teatro de
Palas de Rei e a Escola Municipal de Teatro de Laxe, coa peza Notas de cor; e a Aula de
Teatro do CPI de Touro e a Aula de Teatro do IES Antón Losada, con Fantamimo.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Teatro escolar en A Estrada”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 23 abril 2017, p. 36.
Coméntase que o V Festival de Teatro Escolar da Estrada acollerá douscentos actores e
actrices e que se iniciará co Obradoiro Municipal de Teatro de Palas de Rei e a Escola
Municipal de Teatro de Laxe que presentarán a obra Notas de cor. Tamén se informa da
representación de Fantamimo a cargo da Aula de Teatro do CPI de Touro e o IES Antón
Losada.

FalaRedes
Ciclo de teatro familiar organizado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta
de Galicia para a dinamización lingüística que inclúe diversas ofertas de ocio. No ano
2017 representáronse as pezas A galiña azul, de Carlos Casares, da man da compañía Ubu
Teatro, e tamén o espectáculo De Chispa a Tatá, imos de Moraña a Zas.
Referencias varias:
- María Abascal, “FalaRedes difunde a obra ʻA galiña azulʼ, de Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 10 marzo 2017, p. 40.
Dá conta da actividade impulsada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, que
incluirá entre a programación da sexta edición a representación d’ A galiña azul, da man
da compañía Ubu Teatro. Ao mesmo tempo, comenta o éxito que tivo a iniciativa noutros
lugares polos que pasou. Por último, destaca a intención de homenaxear ao escritor ao
que se lle dedica o Día das Letras deste ano.
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- Tamara Montero, “A galiña azulʼ de Casares chegará a 21 localidades”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 10 marzo 2017, p. 41.
Informa sobre a iniciativa na que cooperan Ubu Teatro, a Editorial Galaxia e a iniciativa
de Normalización Lingüística FalaRedes. Recalca que a interpretación d’A galiña azul,
de Carlos Casares, percorrerá vinte e unha localidades. Por outra parte tamén dá conta
que os asistentes ao espectáculo serán agasallados cunha edición especial do libro do autor
ao que se lle dedica o Día das Letras Galegas este ano 2017.
- P. P., “A galiña azulʼ, de Carlos Casares, chega á Casa da Cultura de Xinzo”, La Región,
“Provincia”, “A Limia”, 15 marzo 2017, p. 19.
Informa da interpretación da obra A galiña azul, de Carlos Casares, na Casa da Cultura
de Xinzo, actividade encadrada dentro do programa de dinamización lingüística
FalaRedes 2017.
- J. C., “Representación en O Barco de ʻA galiña azulʼ, de Carlos Casares”, La Región,
“Valdeorras”, 17 marzo 2017, p. 24.
Informa da actuación de Ubu Teatro no Teatro Lauro Olmo do Barco de Valdehorras, que
acollerá a representación d’A galiña azul, de Carlos Casares. Destácase que a actuación
se encadra dentro do programa de dinamización lingüística FalaRedes, que pretende
homenaxear o escritor Carlos Casares.
- Anxo Bouza, “Os cativos vivirán de preto a música con FalaRedes”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 23 marzo 2017, p. 42.
Dá conta da programación de FalaRedes na que se incluirán actividades musicais e a
representación d’ A galiña azul, de Carlos Casares, da man de Ubu Teatro.
- P. P., “Los niños de Xinzo fueron los protagonistas de ʻA galiña azul”, La Región,
“Provincia”, 27 marzo 2017, p. 18.
Dá conta da representación da obra A galiña azul, de Carlos Casares, da man de Ubu
Teatro, no salón de actos da Casa da Cultura de Xinzo. Destácase a homenaxe que se lle
rende ao autor ao que se lle dedica o Día das Letras deste ano. Tamén resalta que a
iniciativa parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística, dentro do marco do programa
FalaRedes, e destaca a implicación da Editorial Galaxia no proxecto.
- S. L. L., “O ʻTic Tac Tocʼ de Pablo Díaz despídese en Santiago”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Xira Falaredes 2017”, 16 maio
2017, p. L10.
Informa que o espectáculo Tic Tac Toc, incluído no Falaredes 2017 percorreu, dende o
mes marzo, dezanove localidades e que a xira rematará cun concerto no Auditorio de
Galicia o día 20 de maio. Recóllense algunhas das declaracións dos responsábeis no acto
que anunciou este final de festa.
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- María Abascal, “Os Bolechas percorren Galicia cunha nova actividade familiar do
FalaRedes”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Arte”, 13 setembro 2017,
p. 33.
Informa que a iniciativa Falaredes cumpre seis edicións e que nela se inclúe o espectáculo
Os Bolechas. De Chispa a Tatá imos de Moraña a Zas, que terá lugar na Casa da Cultura
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Achega datos sobre a asistencia gratuíta e o comezo
das interpretacións, así como dalgúns dos lugares que percorrerá. Tamén dá conta sobre
o argumento da nova aventura dos Bolechas e rememora outros espectáculos realizados
anteriormente, como Os Bolechas van ás Olimpíadas, Os Bolechas na máquina do tempo
e Os Bolechas e o sabichón.
- Carmen García de Burgos, “Sabes tanto de Galicia como para que Os Bolechas volvan
ao Camiño?”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 setembro 2017, p. 33.
Informa de que a Casa da Cultura de Moraña acollerá a presentación da nova aventura
dos Bolechas. Dise que o título da nova representación é De Chispa a Tatá, imos de
Moraña a Zas e que a iniciativa se encadra dentro do programa FalaRedes. Por último
sinala que este espectáculo tamén se representará en Sober, Castrelo de Miño, Barro,
Caldas de Reis, Castro Caldelas, Triacastela, Quiroga, Rianxo, Pazos de Borbén, A Bola,
Frades, Padrón, Negreira, Santa Comba, Arteixo, Zas Mos, Bueu, Ordes e Xove.
- Bruno Rodríguez, “Os Bolechasʼ percorrerán ata 21 municipios galegos durante este
outono”, Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 566, “Vivir en Caldas”, 13
setembro 2017, p. 3.
Informa da presentación d’Os bolechas. De chispa a Tatá imos de Moraña a Zas na casa
da Cultura Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Dise que a primeira representación terá
lugar en Moraña e que percorrerá outros lugares da xeografía galega. Tamén se explica
que toda a información sobre este espectáculo estará dispoñíbel na Rede.
- X. A. R., “Os Bolechas irán este domingo á feira mensual de Castrelo de Miño”, La
Región, “Ribeiro”, 23 setembro 2017, p. 21.
Anuncia a chegada do espectáculo De Chispa a Tatá imos de Moraña a Zas a Castrelo de
Miño.
- M. M., “Os Bolechas van tomar Santa Comba o día 22”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 28 setembro 2017, p. 28.
Dá conta da actuación dos Bolechas no multiusos de Santa Comba, onde interpretarán De
Chispa a Tatá imos de Moraña a Zas.

Festiclown
Festival circense organizado polo Concello de Vilagarcía de Arousa e Pallasos de
Rebeldía, coa colaboración de Culturactiva (Obra Social La Caixa) e AGADIC. A edición
de 2017, que constitúe a terceira edición deste festival, tivo lugar do 10 ao 15 de agosto
e dous escenarios: un situado na rúa Rey Daviña, para o Festival Intergaláctico, e outro
947

na Praza de Galicia, aínda que tamén os espectáculos tamén se trasladaron a diferentes
lugares das parroquias do municipio. Como en anteriores edicións acolleu unha Gala
Solidaria Infantil cuxos beneficios foron para o proxecto “Pallasos en rebeldía”. Entre o
os participantes nacionais estiveron Natalia Outeiro “Pajarito”, con A vida tola; a asturina
Vaques, con Ye orbayu; a vasca Malas compañías, con Txatarra; a barcelonesa Ricky
Tenis e as galegas Desastronauts, con Máis alto aínda; Píscorey, con Concerto singular,
Circo Chosco, con Forzu2, e o Mago Teto. Entre os participantes foráneos atópanse a
belga Okidok; a colombiana Fundación Tchyminigagua e a brasileira Circo no Alto.
Referencias varias:
- Fátima Frieiro, “O Festiclown consolídase en Vilagarcía con artistas de renome
internacional”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 22 xullo 2017, p. 8.
Dá conta da presentación do programa de actividades do Festiclown. Comenta que terá
unha parte formativa con obradoiros nos que a xente pode inscribirse, ademais da
denominada “Desclowntrol nas rúas”, con actuacións variadas, e unha terceira parte de
“Mostra Internacional”. Sinálase onde se pode consultar o programa completo deste
festival e noméanse tamén as compañías participantes.
- Patricia Marcos, “El festiclown convertirá Vilagarcía en un gran circo”, Diario de
Pontevedra, “O Salnés”, “Vilagarcía”, “O Grove”, 22 xullo 2017, p. 25.
Informa da presentación da terceira edición do Festiclown en Vilagarcía. Recóllense
algunhas palabras dos responsábeis institucionais e coméntase que no acto participou a
parella cómica “Os sete magníficos máis un”, formada por Fran Rei e Pedro Brandariz.
Dise tamén cales serán os escenarios e noméanse as compañías que participarán.
Finalmente, fálase do carácter solidario do festival.
- Fátima Frieiro, “Conciertos, clown, cultura e historia destacan en el programa de San
Roque”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 30 xullo 2017, p. 5.
Anuncia as diversas actividades programadas polo concello de Vilagarcía durante as
festas de San Roque. Destaca que algunhas delas están vinculadas directamente co
Festiclown.
- Patricia Marcos, “Bebe, Rosendo y Roi Casal animarán las Festas de San Roque en
Vilagarcía”, Diario de Pontevedra, “O Salnés”, “Vilagarcía”, “Cambados”, 6 agosto
2017, p. 26.
Informa da programación das festas de San Roque de Vilagarcía. Entre as actividades,
fálase da realización do Festiclown e coméntanse algúns dos actos nel enmarcados.
- David Gómez, “Vilagarcía hace el payaso”, ABC, “Galicia”, “Verano en Galicia”, 10
agosto 2017, p. 48.
Detense polo miúdo na programación do Festiclown de Vilagarcía no seu primeiro día.
- S. N., “Festiclown sale a la calle”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 10 agosto 2017,
p. 15.
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Comenta que comeza o Festiclown e que terá lugar até o 15 de agosto. Informa das
compañías participantes e alude ao espectáculo Máis alto aínda, de Desastronaus,
compañía con sede en Galicia. Tamén comenta quen participará nos apartados Certame
Intergaláctico e Superroquiños. Finalmente fala do carácter solidario deste festival coa
celebración da Gala Solidaria Infantil (indica os magos que participarán) e doutras
actividades, tales como un taller de radio comunitaria ou a actuación de Pallasos en
Rebeldía.

Galicreques, XXIIº 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 substituído pola AGADIC
(Axencia Galega das Industrias Culturais), e o INAEM (Instituto Nacional de Artes
Escénicas y Musicales). Tamén co da Deputación da Coruña e a Fundación SGAE. 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. A edición de 2017,
que se celebrou entre o 14 e o 22 de outubro de 2017, contou, ademais de coa participación
de compañías de Galicia e España, con outras procedentes de lugares como Arxentina,
Chile, Brasil, Francia e Portugal. Entre as galegas atópanse Títeres Cachirulo, con Bala
perdida; Os golfiños e o xigante, de Fantoches Baj, e Cincenta, de Danthea Teatro.
Referencias varias:
- A. Iglesias, “Galicreques incluirá en su XXII edición 15 funciones de títeres para
institutos”, El Correo Gallego, “Santiago”, 7 setembro 2017, p. 25.
Informa do número de espectáculos e da cantidade de compañías de diferente procedencia
que intervirán no Galicreques, entre as que se atopan espectáculos chegados da Arxentina,
Chile, Francia ou Portugal. Destácase o enfoque, centrado nos cativos, e achéganse dous
números de teléfono para solicitar a asistencia de diferentes centro educativos.
- Montse García, “Galicreques ofrecerá 27 espectáculos en octubre”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Festival”, 7 setembro 2017,
p. L7.
Informa brevemente dos vinte e sete espectáculos que ofrecerá o ciclo e as datas nas que
se desenvolverá. Tamén se dá información de onde terán lugar as representacións, como
o Teatro Principal e o Centro Sociocultural Santa María.
- Montse García, “Galicreques programa más de 40 funciones”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Festival de títeres”, 21 setembro
2017, p. L10.
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Informa da celebración da vixésimo segunda edición do Festival Internacional de Títeres
Galicreques. Achéganse datos da participación que reunirá a vinte e sete compañías.
Destácase o premio especial desta edición que será entregado a Etcétera, polos seus trinta
e cinco anos de traxectoria.
- R. L., “El Festival de Títeres inaugura su quinta edición en la sala Gurugú con un cuento
pacifista”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 7 outubro 2017, p. 36.
Comenta que o V Festival de Títeres da Coruña é unha extensión do Festival Galicreques.
Dise que pasarán por el nove compañías de diferente procedencia e que será inaugurado
pola compañía Tanxarina, con As bombas do xeneral, un espectáculo pacifista pensado
para a nenez de a partir dos seis anos. A seguir, dáse conta dos espectáculos e de cando se
representarán: Cú-ú, tás-tás, de Títeres Cachirulo; Güe-güe, de Larei Lará; Historias con
guante, da arxentina El Telón; os manchegos Títeres Laderos; os brasileiros
Valeria&Habib, con O día em que a morte sambou; Títeres sin cabeza, Mazzú Teatro e
Gabriela González.
- ECG, “Galicreques ofrecerá máis de 40 funcións da man de 26 compañías”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 11 outubro 2017, p. 26.
Dise que a vixésimo segunda edición do festival arrancará o día 14 e rematará o 22 de
outubro con máis de corenta funcións e cun “marcado carácter internacional”, pois acolle
vinte e seis compañías. Coméntase quen foron os responsables da roda de prensa e as
novidades que esta edición acolle: a aposta por incorporar máis espectáculos para o
público xuvenil e a inclusión de montaxes que combinan os monicreques con teatro de
actor, danza ou música. Finalmente, fala das estreas absolutas dentro da programción: Os
golfiños e o xigante, de Fantoches Baj; Enredos de amor y odio, da madrileña Mazzú
Teatro, e a adaptación da obra de Manuel Rivas, Bala Perdida, de Títeres Cachirulo.
- Montse García, “Los títeres se fusionan con otras artes en Galicreques”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Festival”, 11
outubro 2017, p. L10.
Anuncia a partir do próximo sábado a celebración da vixésimo segunda edición de
Galicreques. Dá conta das palabras de Jorge Rey durante a presentación do programa,
onde deu conta deste, así como das novidades. Finalmente, detense nas estreas que terán
lugar. Tamén recolle as palabras de Branca Novoneyra, concelleira de Acción Cultural, e
Jacobo Sutil, director da AGADIC, durante esa presentación do programa.
- Montse García, “Jorge Rey: ‘Galicia ten un alto nivel de títeres”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 14 outubro 2017, p. L10.
Entrevista ao director de Galicreques, Jorge Rey, por mor da vixésimo segunda edición
deste festival internacional. Nela comenta os criterios que se tiveron en conta para a
programación desta edición; fala da fusión con outras artes; opina que está asumido o
teatro de formas, figuras e monicreques para todo tipo de público e comenta que esta
edición é unha mostra do que se fai en Galicia e da variedade das compañías. Fala tamén
do nivel da escena galega, das estreas do festival e, finalmente, da estrea, por Cachirulo,
de Bala perdida e das dificultades que tiveron.
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- ECG, “O festival internacional Galicreques inicia hoxe a súa programación para
escolares”, El Correo Gallego, “Santiago”, 16 outubro 2017, p. 17.
Informa do comezo, no marco do Galicreques, da programación pensada para os centros
educativos. Dise que nesta primeira xornada acollerá, na sede da SGAE, Vuela pluma, da
compañía Periferia; no Teatro Principal, Bala Perdida, de Títeres Cachirulo, e no Centro
Socio Cultural de Santa Marta, Cincenta, de Danthea Teatro.
- T. M., “Manuel Rivas presenta no Festival Galicreques a adaptación do seu ‘Bala
Perdida”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 16 outubro 2017, p. L2.
Despois de lembrar o argumento, dise que Bala Perdida, de Manuel Rivas, adaptada por
Lino Braxe e Jorge Rey, é unha das estreas do Galicreques, que se iniciou con Os golfiños
e o Xigante, de Fantoches Baj. Lémbrase tamén o comezo da programación dedicada ao
público escolar. Dise que participará a compañía murciana Periferia, con Vuela Pluma;
Títeres Cachirulo, con Bala Perdida; Danthea Teatro, con Cincenta.
- Lourdes Varela, “Jorge Rey. ‘Hai público adulto para os títeres, pero escasean as
propostas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 642, “Entrevista”, 19 outubro 2017, p.
V/La Opinión, “Saberes”, n.º 598, “Entrevista”, 21 outubro 2017, p. 11.
Entrevista ao director de Galicreques, Jorge Rey, por mor da vixésimo segunda edición
do festival Galicreques. Nela o entrevistado comenta os criterios que se tiveron en conta
para a programación desta edición; fala da fusión con outras artes; opina que xa está
asumido que o teatro de formas, figuras e monicreques é para todo tipo de público;
comenta que esta edición é unha mostra do que se fai en Galicia e da variedade de idade
das compañías; fala do nivel da escena galega, das estreas do festival e, finalmente, da
estrea, por Cachirulo, de Bala Perdida, así como das dificultades que tiveron.

Itineranta
Programa de animación teatral de rúa organizado pola Concellería de festas do Concello
de Pontevedra. Encárgase de coordinar o evento, en colaboración co Concello, a
agrupación Troula. A edición de 2017 celebrouse entre os días 8 e 10 de agosto e nela,
por primeira vez, non tivo acollida ningunha agrupación galega. Pola contra, estiveron
presentes outras foráneas, tal é o caso de Crassh, de Portugal; Picto Facto, de Francia, e
Thchyminigagua, de Colombia. Xunto a elas Kull d’sac, de Valladolid, e Tiritirantes e
Bambalúa Teatro, ambas de Burgos, Actúa Productions e Teatre Nu, de Barcelona, e Alas
Crico, de Córdoba.
Referencias varias:
- Belén López, “Grupos de Portugal, Francia e Colombia virán a Itineranta”,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 3 agosto 2017, p. 10.
Dise que este ano a oitava edición de Itineranta, o Festival de Espectáculos de Rúa
Itinerante de Pontevedra, será a de carácter máis internacional en Pontevedra e que nela
participarán un maior número de compañías. Infórmase de cales serán esas compañías e
951

dos lugares e horas nos que terán lugar.
- B. L., “O can Lilo e unha dama de trapos pasearán hoxe polas rúas da cidade”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 8 agosto 2017, p. 10.
Anuncia que entre o 8 e o 10 de agosto terá lugar a VIII edición do Festival de
espectáculos de rúa itinerantes Itineranta. Dise que as compañías galegas non participarán
nesta edición e que o evento está coordinado pola compañía Troula en colaboración co
concello.
- Cuca M. Gómez, “Infancia y otras cosas adorables”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 12 agosto 2017, pp. 70-71.
Informa da asistencia a algunha actividade de Itineranta.

Malpica, XIIIª Mostra de Teatro de
Organizada pola Consellería de Educación e Cultura do Concello de Malpica. A edición
de 2017, que tivo lugar do 23 de outubro ao 1 de decembro, acolleu as representacións O
día do pai, de Malasombra Teatro; Noiteboa, de Redrum Teatro; e Perplexo, de Il
Maquinario. Tamén se levaron a escena, para público infantil, Luppo, de Baobab Teatro,
e Fábula Galénica, de Fantoches Baj.

María José Jove, XIIIº 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 2017, que se celebrou dende
o día 25 ao 30 de decembro e na que os espectáculos tiveron lugar entre o número 6 de
Galileo Galilei e o Fórum Metropolitano, participaron as compañías galegas Baobab
Teatro, coa peza Baila Roque, baila, e Tanxarina, con A galiña azul. Tamén participou a
compañía foránea APP creacións, coa peza Los tres cerditos.
Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Títeres para despertar sensibilidades”, La Opinión, “A Coruña”, 26
decembro 2017, p. 9.
Dá conta das actuacións de compañías galegas dentro da décimo terceira edición Festival
de Títeres María José Jove, onde actuaron as compañías Baobab Teatro e Tanxarina que
interpretaron as pezas Baila Roque, baila e A galiña azul.

MIT, XXXIIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
Mostra de teatro creada en 1973 baixo o nome Mostra de Teatro Abrente. Organizada pola
Concellaría de Cultura do Concello de Ribadavia, está dirixida por Roberto Pascual e ten
como marco a Praza Maior de Ribadavia, o Auditorio do Castelo dos Sarmientos e as rúas
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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 o último día e
que supón a invitación para participar na seguinte edición. Na edición de 2017, celebrada
entre os días 15 e 24 de xullo representouse para o público infantil A galiña azul, a cargo
de Tanxarina Teatro.

Monecadas, IV Festival
Organizado polo Concello de Brión e Titiriteiros da Comarca. A edición de 2017,
celebrada durante o mes de setembro na carballeira de Santa Minia, contou coa presenza
das compañías A Xanela do Maxín, coa peza A caixa de Nuk; Títeres Alakrán, con Circo
Galaico, e Mircromina Teatro de Títeres, con Vacacións no mar.
Referencias varias:
- Montse García, “Brión iniciará mañana el festival Monecadas”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “En familia”, 14 setembro 2017,
p. L10.
Lémbrase que o festival Monecadas, organizado polo Concello de Brión e Titiriteiros da
comarca, comezou e anúncianse diferentes espectáculos entre os que se atopan Títeres
Alakrán e A Xanela do Maxín.
- ARCA, “Títeres Alakran pechará hoxe o Monecadas”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 17 setembro 2017, p. 26.
Dise que a compañía Títeres Alakrán e o seu espectáculo Circo Galaico serán os que
poñan o peche ao festival Monecadas de Brión. Tamén se dá conta de que é “un
espectáculo de variedades conducido por un presentador”.

Monicreques de Verán de Bueu
Ciclo organizado pola concellería de cultura do Concello de Bueu.
Referencias varias:
- C. F., “Sabela e o paxaro máxico, protagonista de los Monicreques de Verán”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Cangas”, “Bueu”, 18 xullo 2017, p. 25.
Informa da representación de Sabela e o paxaro máxico que terá lugar na praza Massó no
marco do ciclo Monicreques de Verán.

MOTI, XIVª Mostra de Teatro Infantil de Ourense
Mostra organizada polo Concello de Ourense, o Teatro Principal e a Universidade de Vigo
(campus de Ourense) dende o ano 2004 co obxectivo de converterse nunha oferta cultural
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máis da cidade de Ourense para o público infantil nas datas de Nadal. Dirixida por
Fernando Dacosta ten como escenarios o Teatro Principal e o Auditorio e a Universidade
de Ourense. Parte da recadación destínase a UNICEF. A edición de 2017 contou coa
participación da compañía O baúl da tía Tola, con Estrazalonia.
Referencias varias:
- R. Alija, “El auditorio incluye la ópera infantil en su programación”, La Región,
“Ourense”, 29 agosto 2017, p. 8.
Dá conta da programación infantil do auditorio de Ourense para o segundo semestre.
Sinálase que se inicia co espectáculo para bebés Estrazalonia, da Compañía O baúl da tía
Tola e que inclúe a XIV edición da MOTI. Tamén destaca como novidade a inclusión dun
espectáculo de ópera infantil A frauta máxica, “mejor espectáculo familiar del año 2016”.
Dise que na presentación desta programación o director da Axencia Galega de Industrias
Culturais (AGADIC), Jacobo Sutil, destacou a variedade a calidade da programación, así
como o protagonismo das compañías galegas.

Noia, Iª Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil
Organizada polo Concello de Noia en colaboración coa Deputación da Coruña.
Celebrouse os días 4 e 5 de febreiro no Teatro Coliseo Noela. Contou coa participación
do grupo de teatro A barquiña azul, con Os vellos non deben de namorarse; Teatrando
Alecrín, con O baúl musical e Unha, dúas... cámara e acción, e o grupo de teatro da
ANPA do Colexio Felipe de Castro, con Berenguela. Aventuras e desventuras dunha
espiña de toxo.
Referencias varias:
- M. G., “El coliseo Noela acoge la Mostra de Teatro infantil”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 2 febreiro 2017, p. 30.
Informa da celebración da I Mostra de Teatro Afeccionado Infantil e Xuvenil, organizada
pola Concellería de Cultura. Dentro da mostra actuarán as agrupacións A barquiña azul
de Noia, Teatrando Alecrín, de Lousame, e o grupo de teatro da ANPA do colexio Felipe
de Castro.
- M. G., “Teatro infantil abre los actos culturales del mes en Noia”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 4 febreiro 2017, p. 30.
Entre outros actos culturais do Concello de Noia para o mes de febreiro informa das
representacións que terán lugar na I Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil.

_____, “Teatrando Alecrín actúa en exclusiva para os nenos de Lousame Concilia”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 3 marzo 2017, p. 37.
Coméntase que Teatrando Alecrín, despois da súa participación na I Mostra de Teatro
Infantil de Noia, vén de realizar un pase privado da peza O baúl musical para a rapazada
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que participou no programa Lousame Concilia. Dise que a directora de Teatrando é
Adriana Castro.

Núbebes, Vº Festival de Artes Escénicas para Bebés e Familias de Pontevedra
Organizado pola compañía Baobab co apoio do Concello de Pontevedra. Preséntase como
un festival de artes escénicas para bebés e familia, con teatro, contos, música e obradoiros.
A partir de 2017 a Deputación de Pontevedra participou por vez primeira na organización
do evento coa subvención de cinco dos espectáculos que forman parte da programación.
Nesta quinta edición de 2017 celebrouse dende o día 22 de setembro e ao longo de dúas
fins de semana consecutivas, en distintos espazos da cidade de Pontevedra (Casa das
Campás, Casa Azul, Teatro Principal, Praza do Teucro e Patronato de Turismo Rías
Baixas, ademais de na rúa). Participaron Baobab Teatro, con Viaxe á fantasía; Cé
Orquestra Pantasma, con Fíos do querer; La Sal Teatro, con Sin palabras (se las llevó el
aire...), e O Baúl da tía tola co espectáculo Estrazalonia.
Referencias varias:
- Belén López, “Núbebes sobre Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 23 setembro 2017, p. 13.
Fala da inauguración do Festival de Artes Escénicas para Bebés e Familias de Pontevedra,
Núbebes. Dise que o Teatro Principal estaba cheo de xente e que o festival se inaugurou
cun espectáculo musical da compañía Baobab. Anúnciase que Núbebes programará máis
de vinte propostas dirixidas a bebés e pais e nais e destaca algunha delas. Tamén dá conta
das novidades do festival respecto a edicións anteriores, tal é o caso da posta á venda de
parte das localidades a través da Rede; a participación na organización do evento da
Deputación de Pontevedra, e a eliminación de actividades dirixidas a educadores e
profesionais na programación xeral, para evitar confusións.
- Cuca M. Gómez, “Estar en las... Núbebes”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 24 setembro 2017, p. 70.
Dise que o Festival de Artes Escénicas para Bebés e Familias chegou e lémbrase que tras
esta proposta está a compañía de teatro Baobab, encargada de inaugurar a programación.
Entre os espectáculos, dise que se atopan contos con Roque e Estrazalonia.
- Sara Viéitez Otero, “Volve o tempo de gozar con Núbebes!”, Diario de Pontevedra,
“miniDiario”, n.º 595, 24 setembro 2017, pp. 2-3.
Informa de que deu comezo a quinta edición do Festival das Núbebes. Sinala porque é
importante este festival e infórmase das novidades en relación con edicións anteriores.
Coméntase que son un total de vinte e dúas actividades e sinálase onde terán lugar, así
como o prezo no caso das que non son de balde. Dáse conta das actividades que tiveron
lugar o primeiro día (por exemplo, contacontos de Roque, a mascota do festival, ou o
espectáculo Estrazalonia) e dos días próximos: contacontos, música, espazos de xogos
creativos, equipos de cociña e obradoiros de plástica
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- Cuca M. Gómez, “Paseando en domingo”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente
a diario”, “De café con Cuca”, 25 setembro 2017, p. 54.
Entre as actividades do Festival de Artes Escénicas para Bebes e Familias de Potnevedra,
Nubebes, destácase o concerto de Cé Orquestra Pantasma.
- Cuca M. Gómez, “Un gran domingo en el Louvre”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 2 outubro 2017, p. 62.dd
Dá conta da clausura do Núbebes con sesións de contacontos e Viaxe á fantasía.

Outes, Outono Teatral de
Ciclo organizado polo Concello de Outes. A edición de 2017 celebrouse entre os meses
de setembro e novembro no auditorio da Casa da Cultura. Contou coa participación das
compañías Producións Teatrais Excéntricas, coa peza A cabeza do dragón; Ibuprofeno
Teatro, con Raclette; A Panadaría, con Panamericana; a Agrupación Teatral de Mariñán,
Contraproducións, Martabelas, Malasombra Teatro e Medievándalos. Para público
infantil representáronse as pezas A nena que quería navegar, a cargo de Redrum Teatro;
Pan! Pan!, de A Panadaría; Menestra de teatro: o lobo e a lúa, de Teatro Baobab, e tamén
actuaron as compañías Pistacatro Productora de Soños e Caramuxo Teatro.
Referencias varias:
- S. S., “Outes ofrece dos espectáculos de música y 17 obras”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 15 outubro 2017, p. 33.
Informa da próxima representación teatral que terá lugar no marco do Outono Cultural
que organiza o Concello de Outes que correrá a cargo de Teatro Baobab coa peza
Menestra de teatro: o lobo e a lúa.

Plis Plas, Iº Festival
Iniciativa de Plis Plas, la guia de los niños e a Escola de Música Mundo Sonoro que conta
co patrocinio do Concello de Vigo e da Deputación de Pontevedra. O festival inclúe
espectáculos teatrais, concertos, obradoiros, contacontos e xogos. Nesta primeira edición
de 2017 que se celebrou durante os días 13 e 14 de maio no barrio de Navia tivo lugar a
representación da pezas Xan nas ondas, a cargo de Barafunda Teatro.
Referencias varias:
- S. Penelas, “Los peques también se van de festival”, Faro de Vigo, “Vigo”, 9 maio 2017,
p. 11.
Ofrece un repaso detallado do programa do primeiro festival Plis Plas que terá lugar no
barrio de Navia e que está orientado ao público infantil con actividades de todo tipo.
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Redondela, Memorial Juanjo Amoedo, XVIIIº 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
representantes da pequena empresa. Dirixido por Miguel Borines, co apoio dos
compoñentes do colectivo Xente Titiriteira, ten como obxectivo fundamental o
achegamento dos monicreques ao público infantil, amosar as distintas técnicas de
manipulación que se empregan actualmente no teatro de monicreques e servir de
homenaxe a Juanjo Amoedo, falecido en 1999 e promotor desta iniciativa. A edición de
2017 tivo lugar na segunda quincena de maio e contou coa participación de compañías
galegas, como Títeres Cachirulo ou Tanxarina Títeres, e foráneas, como La Canela. Entre
outras, representouse Jiñol, de Trompicallo, e Locomotion, de Teatrapo Teatro.
Referencias varias:
- A. P., “El Festival de Títeres ofrecerá setenta funciones a cargo de 26 compañías”, Faro
de Vigo, “Redondela”, “Área metropolitana”, 12 maio 2017, p. 21.
Dá conta da décimo oitava edición do Festival de Títeres de Redondela. Achéganse datos
do número de funcións, que este ano superará as setenta, dentro das que se incluirán un
total de dezaseis espectáculos de monicreques.
- M. Oliva, “Los títeres invaden Redondela ampliando los escenarios”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Redondela”, 16 maio 2017, p. 20.
Sinala que comeza este festival, achega datos da asistencia que se estima acudirá a el e
dise que serán máis de oito funcións as que incluirá. Tamén informa que máis de cincuenta
sesións encherán as prazas da vila.
- A. P., “Una decena de compañías de títeres llenan de espectáculos las calles de
Redondela”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área metropolitana”, 17 maio 2017, p. 16.
Dá conta da celebración do Festival Internacional de Tïteres de Redondela, que celebra
nesta data o Día de las Letras Galegas. Achega información sobre diferentes actividades
que se celebrarán tales como o Mercadiño Titiriteiro no Paseo da Xunqueira.
- Antonio Pinacho, “La magia de los títeres abarrota Redondela”, Faro de Vigo,
“Redondela”, “Área metropolitana”, 18 maio 2017, p. 13.
Informa da celebración do Festival Internacional de Títeres Memorial Juanjo Amoedo.
Achega información da asistencia e da participación de diferentes obras por parte de
compañías galegas, como Cachirulo Títeres ou Tanxarina Títeres, ou foráneas, como La
Canela.
- M. Oliva, “Los títeres le dieron esquinazo a la lluvia y llenaron Redondela”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Redondela”, 18 maio 2017, p. 13.
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Informa do espectáculo levado a cabo por dez compañías, que interpretaron obras en
diferentes puntos da vila. Lémbrase que as representacións continuarán coa intervención
de Tanxarina Títeres.
- A. P., “El Festival de Títeres ofrece veinte espectáculos en las calles de Redondela”,
Faro de Vigo, “Redondela”, “Área metropolitana”, 20 maio 2017, p. 17.
Informa da cantidade de espectáculos que se ofrecerán en diferentes puntos xeográficos
da vila e saliéntase, especialmente, a participación de compañías foráneas convidadas.
Tamén se destaca a representación da obra Jiñol, de Trompicallo, e Locomotion, de
Teatrapo Teatro.
- M. O., “Veinte actividades animarán el día en el Festival de Títeres”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Redondela”, 20 maio 2017, p. 17.
Dá conta das actividades que se celebran na penúltima xornada da mostra, que contará
coa participación de once compañías, entre galegas e foráneas. Entre as compañías
galegas destácase Trompicallo.
- Antonio Pinacho, “Redondela se rinde a las marionetas”, Faro de Vigo, “Redondela”,
“Área metropolitana”, 21 maio 2017, p. 16.
Informa da numerosa asistencia aos espectáculos levados a cabo na vila. Destácase a
participación de trece compañías e vinte cinco actividades no día que se clausura a mostra.
Por outra banda, fálase da heteroxeneidade das compañías que participan e as diferentes
nacionalidades que se fusionaron no festival.
- Antonio Pinacho, “Los títeres bajan el telón con gran éxito”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
22 maio 2017, p. 58.
Dá conta do peche da decimo oitava edición do Festival de Títeres, onde miles de persoas
ateigaron as rúas de Redondela para gozar dos espectáculos. Destácase a participación de
trece compañías de heteroxénea procedencia, entre as que se atopa a estadounidense,
arxentina, italiana, búlgara, brasileira, galega, catalá e estremeña.
- M. Oliva, “Los títeres se despiden y alcanzan los 35.000 visitantes”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Redondela”, 22 maio 2017, p. 11.
Comenta como foi o peche do festival e valora a asistencia que cuantifica en trinta e cinco
mil persoas visitantes.

Ribeira, XX Mostra de Teatro Infantil de
Mostra de teatro organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Ribeira, en
colaboración coa Asociación Cultural Alfaia. Nela colabora alumnado e Asociacións de
Nais e Pais (ANPAS) de diversos colexios de Galicia, ademais do Grupo Municipal
Infantil de Teatro de Ribeira. Na edición de 2017, celebrada durante o mes de maio (máis
concretamente entre o día 22 e o 26), participaron Juan Feroz&Lobo López, con O
murmurio do mar; Títeres A Xanela do Maxín, con As aventuras do Galo, e Larraitz
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Urruzola, con Viaxe de Rosalía. Tamén o grupo da ANPA Bandaseca do CEIP Salustiano
Rey Eiras da Pobra do Caramiñal, con Sueño de una noche de verano; o grupo da ANPA
do colexio Bayón, coa peza La bella y la bestia; o grupo do colexio A Milagrosa de
Oleiros, con La mansión fantasma; o obradoiro de teatro do CEIP O Grupo, con Máis
educación; a ANPA Monte Tahume do CEIP Olveira, con Recreo; o grupo da ANPA
Felipe Castro de Noia, con As laranxas máis laranxas de todas as laranxas; o grupo do
Colexio Bayón, con Rapunzel, e Teatrando Alecrín, con O baúl musical.
Referencias varias:
- S. S., “La X Mostra de Títeres de Ribeira incluye cuatro espectáculos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 24 marzo 2017, p. 34.
Informa da programación presentada na véspera da Mostra de Títeres de Ribeira. Dise
que nesta ocasión acolle catro espectáculos procedentes de dúas compañías galegas e
unha de Madrid. Despois de dar conta do lugar, obras e prezos dos espectáculos, repasa
estes. Así, anuncia os días da representación d’O murmurio do mar, de Juan Feroz&Lobo
López, As aventuras do Galo, de Títeres A Xanela do Maxín, e Viaxe de Rosalía, de
Larraitz Urruzola. Péchase a nova comentando que a mostra de monicreques se enmarca
na programación do mes dos libros.
- S. S., “A Mostra de Teatro Infantil arranca hoxe en Ribeira e inclúe oito obras”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 22 maio 2017, p. 22.
Dá conta das datas da Mostra de Teatro Infantil de Ribeira, así como das compañías
participantes. Dise que o programa presentado pola Concelleira de Educación e Cultura,
Herminia Pouso, e polo técnico de Cultura, Unai González, abrirá coa obra Sueño de una
noche de verano, do grupo da ANPA Bandaseca do CEIP Salustiano Rey Eiras da Porbra
do Caramiñal. Tamén se recolle que participarán o grupo da ANPA do colexio Bayón, coa
peza La bella y la bestia; o grupo do colexio A Milagrosa de Oleiros, con La mansión
fantasma; o obradoiro de teatro do CEIP O Grupo, con Máis educación; a ANPA Monte
Tahume do CEIP Olveira, con Recreo; o da ANPA Felipe Castro de Noia, con As laranxas
máis laranxas de todas as laranxas; Rapunzel, do grupo do Colexio Bayón, e O baúl
musical, de Teatrando Alecrín.
- A. D., “Clausurada a Mostra de Teatro Infantil no auditorio”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 30 maio 2017, p. 30.
Informa dos oito grupos que participaron na clausura da Mostra de Teatro Infantil de
Ribeira e fala da entrega de obsequios que se realizou ás persoas participantes.

Teatro ás 6, Ciclo de Teatro Infantil de Cambados
Ciclo de teatro realizado no Auditorio da Xuventude de Cambados que forma parte da
iniciativa da Rede Galega de Teatros e Auditorios, AGADIC. Na edición de 2017,
celebrada durante os domingos de xaneiro e febreiro, representáronse as pezas Danza da
choiva, interpretada por Gonçalo Guerreiro e María Torres; Aventuras e desventuras
dunha espiña de toxo, de Trinketrinke Teatro; O encoro enmeigado (nas Fragas do
Eume), de Os Monicreques de Kukas, e O lobo e a Lúa, de Baobab Teatro
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Referencias varias:
- L. R., “El ciclo de teatro infantil vuelve a A Xuventude con un mes de espectáculos de
variada temática”, Diario de Arousa, “Cambados”, 26 xaneiro 2017, p. 9.
Dise que o ciclo de teatro “Domingo ás 18 h” regresa ao Auditorio da Xuventude cun
mes de representacións. Dáse conta das compañías participantes e dos espectáculos que
terán lugar. Finalízase lembrando que as obras están pensadas para a nenez a partir de
tres anos e as súas familias.

Ti-tiritando de emoción, Xª Mostra de títeres
Mostra organizada polo Concello de Ribeira que tivo lugar no mes abril, más
concretamente todos os sábados dese mes (a excepción dun), ás 7 da tarde, no auditorio
municipal. Nela participaron a compañía madrileña Hilando Títeres, que o 1 de aril puxo
en escena Juan Feroz&Lobo López; Larraitz Urruzola, con A viaxe de Rosalía; A Xanela
do Maxín, con Murmurio do mar (o día 8 de abril) e As aventuras de Gale (o día 22).
Referencias varias:
- Chechu López, “Cuatro montajes conforman la oferta de la Mostra de Títeres en un mes
de abril dedicado a las artes escénicas”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, “Riveira”, 24
marzo 2017, p. 17.
Informa das actividades programadas na décima Mostra de Títeres Ti-ti Ritando. Di que
a edil Herminia Pouso deu conta polo miúdo do cartel do ciclo que se anuncia terá lugar
no mes de abril. Fálase das compañías que participarán e dise o lugar, o día, as horas e o
prezo. Finalmente comenta que se vai conmemorar o Día das Artes Galegas, dedicado a
Maruja Mallo, e que Fantoches Baj representará Mensaxe do mar.

Titirideza
Festival de monicreques organizado por Viravolta Títeres celebrado no auditorio
Municipal da capital do Deza, Lalín, e nas rúas e prazas desta cidade, que conta ademais
cunha edición específica celebrada durante o Entroido, o Titerentroido. A edición de 2017
(a décimo sexta) celebrouse entre o 24 e 27 de agosto e tivo un marcado carácter feminino,
pois todas as obras estiveron realizada por compañías de mulleres co fin de reivindicar o
seu papel. Nesta ocasión participaron La mar de marionetas, Periferia teatro de títeres,
Títeres Babaluva e A Xanela do maxín. Tamén Catro Pés e Rojo Telón, que fusionan
disciplinas a partir do teatro de actor, do circo e da danza. Algúns dos espectáculos foron
Zancos de danza, Tita, A pequena Lúa, Yo soy ella, La Cenicienta e Vuela pluma.
Referencias varias:
- Mar Toledo, “Arranca no Concello de Lalín a edición máis feminina do Titirideza”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 24 agosto 2017, p. 28.ddd
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Informa da chegada a Lalín da décimo sexta edición de Titirideza. Destácase que nesta
ocasión ten un marcado carácter feminino e explícanse as razóns desta afirmación.
Infórmase das compañías que participarán e fálase da exposición que sobre a fundadora
de Marionetas Trécola, Fernanda Cabrera Varela, se pode visitar no Pazo de Liñares.
Finalmente anticipa o nome dalgúns dos espectáculos que terán lugar.

Titiriberia, IIº Ciclo de Teo
Organizado pola Asociación Cultural Morreu o Demo para a Recuperación do Títere
Tradicional Galego coa colaboración da Deputación da Coruña e do Concello de Teo. A
edición de 2017 contou coa participación de Títeres Alakrán, Danthea, con O espello da
Francisquiña, ou Viravolta Teatro.

Referencias varias:
- M. Outeiro, “Titiriberia vai organizar catro xornadas de actuacións en Teo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 29 outubro 2017, p. 31.
Faise eco da realización do festival Titiriberia e indica as entidades que o organizan. Dise
que nel participarán compañías galegas como Títeres Alakrán, Danthea ou Viravolta
Teatro.

Titirielma
Ciclo organizado polo Concello da Pobra. A edición de 2017 tivo lugar todos os sábados
do mes de febreiro no Teatro Elma. Contou coa participación das compañías Tarabelos
Títeres, con Sabela e o paxaro máxico; Títeres Cascanueces, con O gato simple; Esteban
Acuña, con O traxe novo do rei; e Títeres Viravolta, con Toribio de Mañón.

Referencias varias:
- S. S., “Arranca un ciclo de títeres en el Teatro Elma de A Pobra”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 4 febreiro 2017, p. 29.
Informa brevemente do ciclo de títeres que vai ter lugar na Pobra.

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 estenderse até ben entrado o ano
seguinte. A edición de 2017 tivo lugar no Fórum Metropolitano e contou coa presenza
da compañía galega Caramuxo Teatro, con Ela.
Referencias varias:
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- M. G. M., “Los ciclos Sen Numerar y Todo Público regresan en octubre al Fórum”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 2 setembro 2017, p. 36.
Informa dos ciclos que regresan no mes de outubro ao Fórum Metropolitano da Coruña.
- M. G. M., “O ciclo Todo Público empeza con dúas estreas de compañías coruñesas”,
El Ideal Gallego, “Sociedad”, 4 outubro 2017, p. 36.
Deténse cos espectáculos cos que abrirá o Fórum metropolitano o ciclo Todo Público.

Viana do Bolo, Ciclo de
Promovido polo Centro de Información de la Mujer de Viana do Bolo, con motivo do Día
Internacional da Muller Rural, tivo lugar na Casa da Cultura desta vila durante o mes de
outubro de 2017. Para o público infantil e xuvenil contou coa participación de Baobab
Teatro, con O lobo e a Lúa¸ e de Daboapipa, con Lavandeiras.
Referencias varias:
- J. C., “Viana organiza un ciclo teatral para el Día da Muller Rural”, La Región,
“Provincia”, “Valdeorras”, 1 outubro 2017, p. 24.
Informa do ciclo teatral que terá en Viana do Bolo. Dise quen son as entidades que o
promoven e anuncia a programación, tanto dirixida ao público infantil como ao público
adulto. Tamén se sinala onde terán lugar as representacións.

962

VII. 3. 2. 2 ESTREAS
VII. 3. 2. 2 .1 GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Avelaíña, Teatro: Lola

- Cuca M. Gómez, “Que ricas las Amoras Maduras”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “Vivir Aquí”, “De café con Cuca”, 14 maio 2017, pp. 78-79.
Dá conta da representación de Lola, de Avelaíña Teatro, na Sociedade Cultural e
Deportiva de Mourente.

Baobab Teatro: Pum pum!

Referencias varias:
- Belén López, “Baobab chama á porta”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”,
28 marzo 2017, p. 11.
Informa de que a obra de Baobab Teatro Pum, Pum! se vai representarse na XX Feira de
Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo e, a seguir, fai un repaso pola traxectoria da
obra e dos seus protagonistas.
- Cuca M. Gómez, “Una tarde para gozar del teatro”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 29 marzo 2017, p. 70.
Dá conta da estreo da obra Pum pum!, da man de Teatro Baobab, no Salón do Libro de
Pontevedra.
- Cuca M. Gómez, “A por una de arroz con ʻfrango”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 14 abril 2017, p. 62.
Informa da asistencia dos cativos do CEIP A Xunqueira ao espectáculo levado a cabo no
Pazo da Cultura, onde se interpretou a obra Pum Pum!
- Belén López, “Baobab volve con ʻPum, pum!ʼ ao festival de teatro de Ciudad Rodrigo”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 23 agosto 2017, p. 9.
Informa que a obra de Baobab Teatro Pum, Pum! vai representarse na XX Feira de Teatro
de Castilla y León en Ciudad Rodrigo e, a seguir, fai un repaso pola traxectoria da obra e
os seus protagonistas.
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Caramuxo, Teatro: Ela, dirección de Juan Rodríguez e Laura Sarasola
- Alicia Pardo, “El arte de Maruxa Mallo, a escena”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 4 outubro 2017, p. 11.
Dá conta da presentación da peza Ela, de Caramuxo Teatro, inspirada na obra da artista
Maruxa Mallo e ideada en formato de poema visual para un público a partir de 3 anos de
idade.
- A. Iglesias, “Caramuxo Teatro rinde homenaje a Maruxa Mallo”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “24 horas de Compostela”, 29 decembro 2017, p. 26.
Informa da actuación no Salón Teatro de Santiago de Compostela da compañía Caramuxo
Teatro, que interpretará a obra Ela, un espectáculo infantil dirixido por Juan Rodríguez e
Laura Sarasola que se combinará coa arte da pintora Maruxa Mallo.
- M. García, “A disfrutar desde la butaca”, La Voz de Galicia, “Especial fin de año”, “En
cartel”, 30 decembro 2017, p. 2.
Anuncia a actuación de Caramuxo Teatro, no Salón Teatro de Santiago de Compostela,
no que se interpretará a obra Ela. Ademais dise que tamén terá lugar a representación da
obra Animais de compañía, da man de Teatro Noroeste no mesmo lugar.

Títeres Cachirulo: A cabeza do dragón, texto orixinal Valle-Inclán

Referencias varias:
- ECG, “Marionetas en la SGAE con el grupo Cachirulo”, El Correo Gallego, “Santiago”,
9 abril 2017, p. 30.
Dá conta do espectáculo levado a cabo na sala da Fundación SGAE da man da compañía
Títeres Cachirulo interpretando a obra A cabeza do dragón.
- Abraham Coco, “Valle-Inclán en boca de todos”, ABC, “Galicia”, 23 abril 2017, p. 105.
Fai un repaso sobre toda a produción artística que suscitou a obra de Valle-Inclán dende
que os seus dereitos de autor expiraran o 1 de xaneiro. Entre as diferentes obras destaca
a adaptación de La cabeza del dragón realizada por Títeres Cachirulo.

Culturactiva: A galiña azul, dirección Tareixa Campos, texto Carlos Casares

Lucecús Teatro: PingüiSOS
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Referencias varias:
- Miguel S. Otero, “Unas fiestas pensadas para los niños”, Diario de Pontevedra, “Festas
da Peregrina”, 11 agosto 2017, p. 20.
Informa da representación desta obra de Lucecús Teatro no marco das festas da Peregrina.
- Cuca M. Gómez, “Comida, teatro y buena compañía”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 15 agosto 2017, pp. 62-63.
Dá conta da actuación da compañía Lucecús Teatro, que interpretou a obra PingüíSOS na
Praza do Teucro.
- C. A., “Arranca a nova temporada”, O SIL, “Ourense”, setembro 2017, p. 10.
Informa da programación teatral do Auditorio Municipal de Ourense dentro da que
destacan os espectáculos PingüiSOS, dirixido a un público de máis de 4 anos, e O pequeno
Señor Paul, dirixida a un público de máis de 6 anos, de Lucecús Teatro,

Magín Blanco: O camiño dos paxaros, dirección Santiago Cortegoso

Referencias varias:
- Alicia Pardo, “O camiño da vida, a golpe de música”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad
y Cultura”, 9 decembro 2017, p. 6.
Con motivo da representación no Teatro Colón da Coruña, dá conta, polo miúdo, do
espectáculo O camiño dos paxaros, de Magín Blanco, inspirado no seu libro disco máis
recente: Camiños (2017).

Migallas teatro: Contos nas orellas

Referencias varias:
- Belén Bouzas, “A outra metade”, Sermos Galiza, “Teatro”, “Alí estaremos”, 7 novembro
2017, p. 7.
Breve nota que informa da actuación de Migallas Teatro na biblioteca municipal Rosalía
de Castro, onde representará Contos nas orellas, un espectáculo teatral infantil.

Pallasos en Rebeldía: O valo, texto Carlos Labraña
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Referencias varias:
- J. B. V., “El alumnado de A Guarda celebra el Día de las Niñas con la obra de teatro ‘O
Valo”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 12 outubro 2017, p. 14.
Informa da posta en escena para o alumnado da Garda de O valo, espectáculo baseado no
texto de Carlos Labraña.

Pistacatro Productora de Soños: Outono

Referencias varias:
- Emilio Forján, “Pistacatro estrea ʻOutonoʼ, un tributo aos pallasos clásicos”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Novo circo”, 18
febreiro 2017, p. L10.
Informa da estrea do novo traballo de Pistacatro, Outono, no Auditorio de Negreira con
motivo da residencia artística dun mes que alí desenvolveu a compañía e achega un breve
resumo da temática da peza.
- M. M., “La escuela municipal de teatro estrena dos obras en el Carmen Estévez”, El
Progreso, “A Chaira”, 30 maio 2017, p. 16.
Informa da representación que realizarán, dunha banda, o grupo infantil da escola
municipal de teatro de Vilalba no auditorio da vila, titulada Orgull de Estambul, e, doutra,
o grupo xuvenil, coa peza A cova do Rei Cintolo. Ademais dá conta tamén da posta en
escena de Outono, espectáculo de teatro e circo que se desenvolverá días despois no
mesmo espazo.

Redrum Teatro: A canción do elefante

Referencias varias:
- Sonia Torre, “Un elefante se balanceaba...”, La Región, “La Revista”, “Con Arte”, 24
novembro 2017, p. 15.
Dá conta da representación d’A canción do elefante, a cargo da compañía Redrum Teatro,
que interpretará a obra do canadense Nicolás Billón, a actuación tivo lugar no Teatro
Principal de Ourense.

Sarabela Teatro: O rei morre
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Referencias varias:
- S.N., “O rei morre: Sarabela lleva el absurdo a escena”, La Región, “Sociedad”, 27
novembro 2017, p. 60.
Informa da representación da obra O rei morre por parte de Sarabela Teatro.
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VII. 3. 2. 3. POSTAS EN ESCENA QUE CONTINÚAN EN
CARTEL
VII. 3. 2. 3. 1 GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Baobab Teatro: Bailando cos contos, dirección Óscar Ferreira e Andrea Bayer

Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Trabajo en verano y las fiestas”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “Fiesta”, “Infantil”, 16 agosto 2017, p. 54.
Breve nota que dá conta da representación da obra Bailando cos contos, da man de
Baobab Teatro, dentro do ciclo infantil Cultura no Camiño. Dise que a actuación tivo
lugar na Praza do Teucro.

Títeres Babaluva (1): A alfombra máxica

Referencias varias:
- Chus Gómez, “Familias de 30 concellos están invitadas á Festa do Apego con dez
actividades”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 20 maio 2017, p. 12.
Informa da programación da Festa do Apego e nomea a obra A alfombra máxica de Títeres
Babaluva como un dos espectáculos que neste acontecemento se celebrarán.
- M. V., “Ducias de familias xogan en galego na Illa do Covo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 28 maio 2017, p. 15.
Informa da programación da Festa do Apego, promovida pola Concellaría de
Normalización Lingüística de Pontevedra, dentro da que destacan os contacontos de
Raquel Queizás e A alfombra máxica de Babaluva.

Títeres Babaluva (2): Lume, texto Alberto Varela Ferreiro, dirección Mariza Basso.

Referencias varias:
- C. P. R., “Vilalba prestará libros y programa varias actividades en A Madalena”, El
Progreso, “A Chaira”, 1 xullo 2017, p. 15.

968

Informa da posta en escena da peza Lume, de Babaluva, no marco do programa Verán
Activo que organiza o Concello de Vilalba na área recreativa A Madalena.

O Baúl da tía tola: Estrazalonia
- R. Alija, “El auditorio incluye la ópera infantil en su programación”, La Región.
“Ourense”, 29 agosto 2017, p. 8.
Dá conta da programación infantil do auditorio de Ourense para o segundo semestre.
Sinálase que se inicia co espectáculo para bebés Estrazalonia, da Compañía O baúl da tía
Tola e que inclúe a XIV edición da MOTI. Tamén destaca como novidade a inclusión dun
espectáculo de ópera infantil A frauta máxica, “mejor espectáculo familiar del año 2016”.
Dise que na presentación desta programación o director da Axencia Galega de Industrias
Culturais (AGADIC), Jacobo Sutil, destacou a variedade a calidade da programación, así
como o protagonismo das compañías galegas.

Baychimo Teatro: O pequeno Señor Paul

Referencias varias:
- C. A., “Arranca a nova temporada”, O SIL, “Ourense”, setembro 2017, p. 10.
Informa da programación teatral do Auditorio Municipal de Ourense dentro da que
destacan os espectáculos PingüiSOS, dirixido a un público de máis de 4 anos, de Lucecús
Teatro, e a peza O pequeno Señor Paul, dirixida a un público de máis de 6 anos.

Títeres Cachirulo (1): A Guerra das Galicsias

Referencias varias:
- ECG, “Marionetas para escolares en la Fundación SGAE”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 22 xaneiro 2017, p. 27.
Informa da actuación de Títeres Cachirulo na sede da SGAE, onde interpretarán a obra A
guerra das Galicsias, unha obra recomendado para maiores de catro anos.

Títeres Cachirulo (2): As Xeneralas do Ulla, texto e dirección Carmen Domech

Referencias varias:
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- M. T., “Vedra prepara el Carnaval con Xenerais, desfile y baile”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 7 febreiro 2017, p. 29.
Anuncia a actuación de Títeres Cachirulo, quen representará As Xeneralas do Ulla na
Casa das Artes de Vedra, en San Fins de Sales.
- Montse García, “Los Xenerais, a la conquista de 28 frentes”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 8 febreiro 2017, p. L10.
Informa da representación da obra As Xeneralas da Ulla, da man de Títeres Cachirulo, un
espectáculo que se levará a cabo nos oito concellos onde se mantén viva a tradición do
Entroido do Ulla.
- Daniela López, “As mulleres aprenderán a crear os atranques en Boqueixón”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 9 febreiro 2017, p. 33.
Anuncia a actuación de Títeres Cachirulo representando a obra As xeneralas do Ulla no
campo da festa de Sergude.

- ECG, “Donald Trump se suma al Carnaval compostelano convertido en Meco”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 10 febreiro 2017, p. 24.
Entre outros actos relacionados co Entroido compostelán, sinálase que será representada
esta obra de Títeres Cachirulo.

Caramuxo Teatro (1): Feo!, texto orixinal Hans Cristhian Andersen

Referencias varias:
- ECG, “Caramuxo lleva su Feo a la sala de la fundación SGAE”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 19 marzo 2017, p. 29.
Breve nota que informa da actuación de Caramuxo Teatro, coa súa obra Feo, unha obra
recomendada para maiores de tres anos que se interpretará na sede da SGAE.

Caramuxo Teatro (2): Mensaxe sen botella

Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Mensaxes e paxaros na Francia de finais de século”, La Opinión, “Ciudad
y Cultura”, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 25 marzo 2017, p. 12.
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Informa da representación da peza Mensaxe sen botella, de Caramuxo Teatro, que terá
lugar no teatro Colón da Coruña. Inclúe unha sinopse da obra e un repaso pola crítica que
recibiu por parte do público.

Daboapipa: Lavandeiras

Referencias varias:
- L. R., “Bodegas como Condes de Albarei siembran la música, la magia y el teatro por
todo Cambados”, Diario de Arousa, “Festa do Albariño”, “Programación”, 3 de agosto
2017, p. 26.
Dá conta da actuación que tivo lugar no lavadoiro de San Roque, nos Olmos, onde
Daboapipa interpretou o seu espectáculo Lavandeiras. Destácase a homenaxe que renden
ás mulleres e o carácter narrativo e musical da obra. Tamén se destaca a interpretación
d’A caixiña de mistos, da man de Dani&Friends Kids, fronte ao consistorio.

Danthea Teatro: Cincenta

Referencias varias:
- ECG, “La historia de ʻCincentaʼ en el escenario con Danthea”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “imperdible este fin de semana”, 25 marzo 2017, p. 27.
Dise que na sede da Fundación SGAE a compañía Danthea presentou Cincenta para a
nenez de a partir de tres anos.

Educateatro Producións (1): O mundo máxico de Pinocho

Referencias varias:
- S. N., “El mundo mágico de Pinochoʼ, un espectáculo interactivo”, La Región,
“Sociedad”, “Agenda cultural”, “Teatro”, 2 xaneiro 2017, p. 52.
Achega unha sinopse desta obra da compañía Educateatro con motivo da función que
ofrecerá no Auditorio Municipal de Ourense.
- F. Frieiro, “Pinocho desembarca en Vilagarcía co seu espectáculo infantil máis
educativo”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 8 febreiro 2017, p. 4.
Achega unha sinopse da obra da compañía Educateatro con motivo da función que
ofrecerá no Auditorio de Vilagarcía.
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- J. M. Ramos, “Maxia, teatro e talleres na semana Pequespectacular”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 28 decembro 2017, p. 32.
Dá conta de forma breve das actuacións de EME2, con Contracreques, e Educateatro
Producións, con O mundo máxico de Pinocho. Dise que as dúas representacións tiveron
lugar no auditorio do Pazo da Cultura de Carballo.

Educateatro Producións (2): Os tres porquiños

Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Fin de semana de ciclones y poesía”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Gente a diario”, “De café con Cuca”, 5 febreiro 2017, p. 78.
Informa da representación deste espectáculo de Educateatro Producións.
- J. M. Ramos, “Maxia, teatro e talleres na semana Pequespectacular”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 28 decembro 2017, p. 32.
Dá conta, de forma breve, das actuacións de EME2, con Contracreques, e Educateatro
Producións, con O mundo máxico de Pinocho, ambas interpretacións tiveron lugar no
auditorio do Pazo da Cultura de Carballo.

Títeres Falcatrúa: O espírito do bosque

Referencias varias:
- M. V., “Artesanía, gastronomía e títeres”, La Región, “Maios 2017”, “O Barco”, 28 abril
2017, p. 24.
Informa da actuación do grupo Falcatrúa Teatro de Títeres, que interpretou a peza O
espírito do bosque, de Esteban Losada, unha historia para cativos que trata temas como o
ecoloxismo.

Teatro dos Ghazafelhos: Bon Appêtit, adaptación do libro de recetas A cociña galega de
Álvaro Cunqueiro, dirección Pepablo Patinho

Referencias varias:
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- Brenda González, “Cociña, risos, euforia e ledicia, no teatro dos Ghazafelhos”, El
Progreso, “deVerano”, “Para mover o bigote”, 30 agosto 2017, p. 52.
Entre outras, comenta brevemente a obra Bon Appêtit, dos Ghazafelhos.

Grupo de animación infantil Illa dos Nenos: Uxío no país de Patadecabra, texto Marina
López e Fran Otero, dirección Manuel Solla

Referencias varias:
- C. Neira, “La ilusión llega a Marín de la mano del II Festival Nacional de Magia”, Diario
de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 7 abril 2017, p. 19.
Informa das actuacións levadas a cabo dentro do II Festival de Nacional de Magia, onde
tamén se interpretou a obra Uxio no país de Patadecabra no escenario do Auditorio San
Narciso.

Larraitz Producións Artísticas: A viaxe de Rosalía

Referencias varias:
- S. E. - M. M.- S. S., “Os versos e poemas de Rosalía percorren dende onte as rúas da
comarca”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 24 febreiro 2017, p. 26.
Anuncia a interpretación da obra de monicreques A viaxe de Rosalía no Centro Social
Polivalente do Concello de Brión.

Mamá Cabra: 15 primaveras

Referencias varias
- Alicia Pardo, “Música infantil para investigar el cáncer”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 1 maio 2017, p. 7.
Informa do festival que organizou o grupo Mamá Cabra para recadar fondos para o Grupo
de Oncoloxía Médica Traslacional: “Festival Solidario Mamá Cabra e Amigos. Fagamos
realidade a biopsia líquida”. A nova inclúe información detallada sobre o programa do
festival.
- Marta Becerra, “Cultura al doblar cada esquina”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
20 xullo 2017, p. 6.
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Anuncia o espectáculo de Mamá Cabra na Soidade, onde interpretará 15 primaveras.
- Ana Arias, “La praza da soidade ahora es de la música”, El Progreso, “deVerano”,
“Musiquitas y otros planes”, 2 agosto 2017, p. 36.
Dá conta da actuación de Mamá Cabra, interpretando a obra 15 primaveras, na Praza da
Soidade de Lugo.

Micromina Títeres: Cyrovâgus

Referencias varias:
- Ruth López, “El encanto de esos seres articulados”, El progreso, “de Verano”, “Risas a
tutiplén”, 10 agosto 2017, p. 35.
Informa da actuación da compañía Micromina Títeres que ofreceu dúas sesións do seu
espectáculo Cyrovâgus na Praza Maior. As actuacións enmárcanse dentro da
programación Ágora Cultural

Migallas Teatro: Canta connosco!

Referencias varias:
- C. N., “Lobocoxo cierra sus puertas con una fiesta de despedida dedicada al público
infantil”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Bueu”, 26 xaneiro 2017, p. 20.
Informa que na festa de despedida do espazo infantil Lobocoxo de Bueu terá lugar, entre
outros actos, a actuación de Migallas Teatro co seu espectáculo Canta connosco! na Sala
Aturuxo.
- Cuca M. Gómez, “San Patricio y ʻfood trucks”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 19 marzo 2017, p. 70.
Dise que no Salón do Libro de Pontevedra se interpretou Canta connosco!, da man da
compañía Migallas.
- V. M., “Máis de 10.000 persoas xa visitaron o Salón do Libro”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 20 marzo 2017, p. 6.
Sinálase que no marco da XVIII edición do Salón do libro, Feira da Literatura Infantil e
Xuvenil de Pontevedra, tivo lugar a actuación musical de Migallas Teatro co seu
espectáculo Canta connosco! con case 600 espectadores.
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Mundo Mandarina: O meu avó é mago

Referencias varias:
- Sol Elvira, “Comprar un libro es hoy un 10% más barato en A Estrada”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Deza - A Estrada - Ordes”, 5 maio 2017, p. 29.
Informa da celebración da Feira do Libro da Estrada. Entre as actividades enmarcadas na
Feira, destácase a posta en escena da peza infantil O meu avó é mago e a presentación da
obra Caer de cu polo universo (2015), da autoría de Estíbaliz Espinosa e Lucía Cobo.

Odaiko Krea: Invención

Referencias varias:
- ECG, “Odaiko Crea representa ʻInvención”, El Correo Gallego, “Santiago”, 5 marzo
2017, p. 24.
Anuncia a actuación no Auditorio de Galicia da obra Invención da man de Odaiko Crea
nos días 7 e 8 de marzo.

Paco Nogueiras: Brinca vai!

Referencias varias:
- M. G., “O espectáculo ʻBrinca Vai!ʼ, hoxe no centro cultural”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 25 marzo 2017, p. 32.
Informa da interpretación da obra Brinca vai!, de Paco Nogueiras, no Centro Cultural de
Muros. Destácase que a obra trata de ensinar a importancia dos libros e da lingua galega

Palimoco Teatro: Queres que cho conte?

Referencias varias:
- Brenda González, “Cociña, risos, euforia e ledicia, no teatro dos Ghazafelhos”, El
Progreso, “deVerano”, 30 agosto 2017, p. 52.
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Entre outras, comenta brevemente Queres que cho conte?, de Palimoco Teatro.
- A. A. M., “Ratos, vodas, avoas e autobuses enchen o mercado de Lugo”, El Progreso,
“deVerano”, 31 agosto 2017, p. 32.
Detense polo miúdo na representación feita por Palimoco do espectáculo Queres que cho
conte? no mercado lugués de Quiroga Ballesteros.

Pérez&Fernández: O poder de Amabel

Referencias varias:
- F. D., “O poder de Amabel, títeres para toda la familia, en Foz”, La Región, “Verano”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 1 agosto 2017, p. 30
Achega unha sinopse deste espectáculo de monicreques con motivo da función que terá
lugar no Patio do Colexio de Foz.

Os Quinquilláns Teatro: Cousas

Referencias varias:
- J. M. R., “Os Quinquilláns presentan mañá en Coristanco a función ʻCousas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 9 febreiro 2017, p. 29.
Dá conta do espectáculo da compañía Os Quinquilláns, que representará Cousas, de
Castelao, na Casa da Cultura de Coristanco. Anúnciase tamén que a Deputación da
Coruña levará a representación a dez concellos, entre os que se atopan Camariñas,
Mazaricos e Laxe. Sinálase que os espectadores serán agasallados cun exemplar da obra.
- Suso Souto, “Rianxiño celebrará o noveno Serán do Patrocinio o 6 e 7”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 14 abril 2017, p. 29.
Informa da representación, por parte de Os Quinquilláns, de Cousas, de Castelao no
Auditorio de Rianxo.

Redrum Teatro (1): A nena que quería navegar, dirección Álex Sampayo

Referencias varias:
- M. G., “Hoxe representan ʻA Nena que quería navegar”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 4 febreiro 2017, p. 30.
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Informa da presentación d’ A nena que quería navegar.
- M. T., “La Praza do Convento acoge teatro, música y juegos en el mes de agosto”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Arzúa. Melide. Deza”, 4 febreiro 2017, p. 30.
Informa da presentación da programación cultural de agosto de Melide entre a que se
encontra a representación da peza A nena que quería navegar que terá lugar na Praza do
Convento.
- Andrea Nogueira, “Ni acosados, ni acosadores”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 febreiro
2017, p. 42.
A xornalista comenta polo miúdo a obra A nena que quería navegar, de Redrum Teatro,
que se representará no Auditorio municipal de Vigo. Dise que ten como obxectivo a
concienciación sobre o acoso escolar.
- A. Ferreira, “El Ayuntamiento rosalino apuesta por el teatro para niños”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 1 xuño 2017, p. 16.
Informa da representación da peza A nena que quería navegar que tivo lugar no Auditorio
Municipal do Rosal dirixida ao alumnado de Educación primaria e Secundaria do
concello.
- ARCA, “Fin de semana de teatro y música en Padrón como antesala del Santiaguiño”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Deza. A Estrada. O Sar. Ordes”, 22 xullo
2017, p. 28.
Informa das diferentes actividades que terán lugar na fin de semana en Padrón, entre as
que se encontra a representación d’A nena que quería navegar, que terá lugar na Praza
Ramón Tojo.
- F. D., “A nena que quería’ navegar llega con ilusión hasta Padrón”, La Región, “Verano”,
“Agenda de ocio”, “Teatro”, 23 xullo 2017, p. 32.
Achega unha sinopse do espectáculo A nena que quería navegar con motivo da
representación que terá lugar na Praza de Macías de Padrón.
- M. T., “Música e teatro na primeira fin de semana do verán cultural”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 8 agosto 2017, p. 31.
Informa do programa Verán Cultural de Melide entre o que se encontra a representación
d’A nena que quería navegar, que terá lugar na Praza do Convento.

Redrum Teatro (2): A canción do elefante

Referencias varias:
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- Sonia Torre, “Un elefante se balanceaba...”, La Región, “La revista”, “Con Arte”, 24
novembro 2017, p. 15.
Dá conta da representación d’A canción do elefante, a cargo da compañía Redrum Teatro,
que interpretará a obra do canadense Nicolás Billón. Dise que a actuación tivo lugar no
Teatro Principal de Ourense.

Sarabela Teatro: O último dragón

Referencias varias:
- S. S., “Sarabela Teatro representará este venres en Rianxo ʻO último dragón”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Barbanza”, 23 maio 2017, p. 23.
Anuncia a actuación de Sarabela Teatro no auditorio de Rianxo, onde interpretarán O
último dragón, unha obra recomendada para maiores de cinco anos.

Teatro da Semente: Gretel e Bela

Referencias varias:
- Alicia Pardo, “Raquel Queizás. ʻAs nenas tamén poden ser heroínas, poden ser valentes
e salvarse a si mesmas”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 7 xaneiro 2017,
p. 8.
Anuncia a representación de Gretel e Bela, da compañía coruñesa Teatro da Semente,
formada por Chus Álvarez e Raquel Queizás, na Sala Gurugú. Con motivo dese
espectáculo entrevístase a Queizás. Na conversa comenta a pretensión que tiveron á hora
da realización deste espectáculo; fala do argumento e das diferentes lecturas que pode ter;
da evolución dos personaxes; indica as diferenzas da peza con relación ao texto de Manuel
Lourenzo, do que en certo senso parte, e sinala as ensinanzas que o espectáculo transmite.
Finalmente, comenta a importancia de achegarse ao feminismo dende o teatro.

Talía Teatro: Sopa de sapo

Referencias varias:
- M. García, “Una sátira sobre la corrupción y el abuso de poder con Talía”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 23 marzo 2017, p.
L10.
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Informa da representación e contido desta obra de Talía Teatro.

Talía Teatro: Rosa caramelo e outras historias, texto Adela Turín, dirección Paula
Carballeira

Referencias varias:
- J. M. R., “Talía presenta en Corcubión la obra ʻRosa caramelo”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 30 marzo 2017, p. 32.
Informa da presentación da obra Rosa Caramelo e outras historias da man da compañía
Talía Teatro dentro do programa cultural Ler conta moito.

Titereficciós: Cantos contos contas

Referencias varias:
- Miguel S. Otero, “Unas fiestas pensadas para los niños”, Diario de Pontevedra, “Festas
da Peregrina”, 11 agosto 2017, p. 20.
Informa de diferentes actividades pensadas para a nenez entre as que se atopa a
representación deste espectáculo de Titereficciós.
- Cuca M. Gómez, “Cuentacuentos para todos”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 17 agosto 2017, p. 70.
Dá conta da actuación da compañía Titereficcións, que interpretou a obra Cantos contos
contas na Praza do Teucro.

Compañía do Trinke Trinke (1): O coelliño branco

Referencias varias:
- M. G. M., “Más allá de los parques de bolas, hay un programa cultural gratuito para
niños”, Diario de Ferrol/, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 14 xaneiro 2017, p. 37.
Dá conta das diferentes actividades de balde para os máis pequenos no Concello de Ferrol.
Para os menores de dous anos destaca “Bebecontos”; para os de entre tres e sete anos
“Merendas con contos”; para os de 2 a 3 anos, “Contacontos”. Entre outras actividades,

979

destaca tamén a representación na González Garcés d’ O coelliño branco, de Trinke
Tirnke.

Trompicallo: Osiño

Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “La energía que me da la cafeína”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 21 febreiro 2017, p. 78.
Breve nota que anuncia a interpretación da obra Osiño, da man da compañía Trompicallo,
na sede Afundación de Pontevedra.

Trompicallo: O día que chegou unha nube e choveu

Referencias varias:
- M. T., “Trompicallo acerca a Trazo un espectáculo de teatro infantil”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 11 marzo 2017, p. 28.
Informa da actuación da compañía Trompicallo no Centro Social Polivalente do Concello
de Trazo, onde se representará a obra O día que chegou unha nube e choveu, dirixido a
idades comprendidas entre cero e tres anos.

Viravolta Títeres: O horroroso crime de Xan Miñoca

Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Ainhoa quiere ser artista”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 14 xullo 2017, p. 70.
Dá conta da actuación da compañía Viravolta Títeres, que interpretou a obra O horroroso
crime de Xan Miñoca na Praza do Teucro.

Xarope Lulú: A miña primeira viaxe, adaptación da obra de Paloma Sánchez Ibarzábal

Referencias varias:
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- M. T., “La obra infantil ‘A miña primeira’ viaxe llega a Trazo”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 23 maio 2017, p. 29.
Informa da actuación da compañía Xarope Tulú, que interpretou a obra A miña primeira
viaxe no centro social polivalente de Viaño Pequeno.
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VII. 4. CÓMIC
VII. 4. 1. GALEGOS
Fernández, Noberto, O báculo de Daghdha, ilust. do autor, Vigo: Eixo Atlántico, 2017,
[48] pp. (ISBN: 978-989-99900-0-5).
Banda deseñada de Norberto Fernández (Vigo, 1967) que se foi distribuído de balde cos
xornais Diario de Pontevedra, El Progreso, El Ideal Gallego e El Correo. Publicado con
motivo do vinte e cinco aniversario da asociación transfronteriza Eixo Atlántico do
noroeste peninsular, e con edición simultánea en portugués, correspóndese cunha
historieta de aventuras desenvolta no camiño portugués a Santiago de Compostela. Nela
inclúense indicacións históricas e, como personaxes, persoeiros galegos e portugueses
reais.
Referencias varias:
- L. T., “O báculo de Daghdhaʼ supuso para mí una satistacción agotadora”, Diario de
Arousa, “Galicia”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Sociedad”, p. 37/ El Ideal Gallego,
“Sociedad”, p. 37, 5 xuño 2017.
Entrevista a Norberto Fernández con motivo da publicación d’O báculo de Daghdha cuxa
intención, apunta, “es mostrar el entorno, los paisajes, el arte, la historia... Hacer valer la
cantidad de historias que hay debajo de cada piedra, tanto en Galicia como en Portugal, y
desvelar cantidad de misterios, dar a conocer personajes y objetos extraordinarios...”.
Máis adiante, sinala tamén que o proceso de creación desta obra “supuso una satisfacción
agotadora, sobre todo porque este trabajo requirió una labor de documentación profunda,
detrás de cada dibujo, de cada calle, de cada ciudad, de cada documento hay un trabajo
de investigación denso y a veces complejo”.
- José Estévez, “Crear ʻO báculo de Daghdhaʼ fue como hacer el Camiño Portugués
descalzo y en calzoncillos”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, p. 8/ El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, p. 35, 4 xullo 2017.
Entrevista a Norberto Fernández con motivo da publicación d’O báculo de Daghdha na
que o autor fala da obra como “una historia larga, un álbum de lectura continuada al estilo
de Tintín o Asterix” que combina “humor, intriga, acción y fantasía”. Ademais disto,
apunta que a obra “promociona el Norte de Portugal y Galicia y demuestra el mucho juego
que da la gran cantidad de obras, monumentos, misterios e historias que están detrás de
cada lugar que la mayoría de la gente desconoce”. Afirma tamén que se trata dun “thriller,
una trama de misterio que lleva a los personajes a vivir una aventura que les lleva a
resolverla en Santiago de Compostela”.
- José Estévez, “Unha caricatura personalizada como premio a unha pregunta de ʻO
báculo de Daghdha”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 6 xullo 2017, p. 11.
Informa dos pasos a seguir para participar no concurso proposto por Norberto Fernández
con motivo da publicación do seu cómic O báculo de Daghdha que o Diario de
Pontevedra dará ao lectorado de maneira gratuíta coa compra do xornal. Dise que o
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premio é unha caricatura orixinal, personalizada e dedicada do artista portugués Adão
Silva.
- Xabier Sanmartín C., “El cómic que entrega EL CORREO tiene aventura, misterio y
fantasía”, El Correo Gallego, “Medios”, 7 xullo 2017, p. 53.
Dá conta da publicación do cómic O báculo de Daghdha, de Norberto Fernández, que El
Correo Gallego distribuirá de maneira gratuíta coa compra do xornal. Dise que a historia
ten como protagonista a Flavia Faulkner e coméntase que “empieza recibiendo una
información secreta a través de un sueño y acaba subida al tejado de la Catedral
descubriendo que la frontera entre realidad y fantasía es tan volátil como una brizna de
yerba al viento”.
- Jaureguizar, “Aprendín a ler en Bélxica, onde era raro o que lía banda deseñada”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 xullo 2017, p. 50.
Informa do acto de entrega do premio a Ana Cortés, gañadora do certame de banda
deseñada organizado por El Progreso e o Eixo Atlántico con motivo da publicación do
cómic O báculo de Daghdha, de Norberto Fernández, e distribuído de maneira gratuíta
co xornal. Dise que Cortés resultou vencedora da pregunta que sobre a obra lanzou
Fernández e que o galardón consistiu na entrega dunha caricatura realizada polo artista
portugués Adão Silva.

Fonseca, Emilio, Fóra de mapa, XI Premio Castelao de Banda Deseñada 2016, A
Coruña: Deputación da Coruña, 2017, 126 pp. (ISBN: 978-84-9812-298-5). 
Novela gráfica, do debuxante Emilio Fonseca Martín (Ourense, 1978), ambientada na
Venecia de finais do século XV, nunha Europa convulsa e en plena transformación.
Comeza cun texto a xeito de prólogo no que se presenta un asasinato que semella apuntar
a unha traizón e ten como protagonistas uns cartógrafos que teñen que rexistrar, como o
título anticipa, o mundo coñecido e o que queda “fóra do mapa”. No que á parte visual se
refire, o grafismo e os debuxos preséntase nunhas viñetas de estilo clásico, cunhas
ilustracións realistas acabadas en tons tostados, que achegan a historia ao pasado. Os
debuxos presentan unha mestura de trazos grosos e finos e os primeiros planos defínense
de xeito detallado e ofrecen a sensación de profundidade en moitas viñetas. As imaxes
son moi variadas: hai planos panorámicos que describen a cidade, escenas de interior que
amosan as estancias dos fermosos palacios, primeiros planos das figuras e planos que se
achegan aos rostros e amosan as emocións dos protagonistas.
Recensións:
- Xulio Carballo, “Fóra de mapa”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Da Banda de acolá”,
27 abril 2017, p. 8.
Xulio Carballo destaca que “grazas ao trazo áxil sen requinte e á axeitada progresión
secuencial, Fonseca consegue inserir polo miúdo unha gran cantidade de elementos
históricos excelentemente documentados” alén de que, segundo o seu punto de vista, o
autor consegue transportar o público “a unha das etapas máis decisivas da historia” e
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ofrecer “as claves para entendermos como se constituíu o mundo global tal e como o
coñecemos”.
- M. Vidal Franco, “O mundo fóra de mapa. Unha novela de intriga”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 agosto 2017, p. 4.
Despois de lembrar quen é o autor deste cómic e algún trazo da súa traxectoria
profesional, detense na análise de Fóra de Mapa. Destácase o xeito en que o autor
xestiona o comezo da novela e que este feito xera diversas emocións no lectorado. A
continuación fanse comentarios en relación ao estilo das viñetas e ás características das
ilustracións (tonalidades empregadas, expresividade, primeiros planos etc.). Finalízase
cualificando o autor de “indiscutible talento para a narrativa a través da banda deseñada”.
Referencias varias:
- Toni Martín, “El dibujante y cineasta Emilio Fonseca presenta ʻFóra de mapa”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 4 abril 2017, p. 26.
Informa da presentación do libro Fóra de mapa, do debuxante e cineasta Emilio Fonseca
e galardoado co XI Premio Castelao de Banda Deseñada, na Biblioteca Ánxel Casal. Dise
que no acto intervirán a vicepresidenta da Deputación Goretti Sanmartín e Miguelanxo
Prado.
- Rosa Enríquez, “Novena arte”, La Región, “Opinión”, 4 maio 2017, p. 31.
Detense en Presas fáciles, de Miguel Anxo Prado, e Fóra de mapa, de Emilio Fonseca, e
considera que deberían “ser recomendadas como lectura ao noso alumnado de secundaria,
talvez máis afeito a que se lle propoñan novelas, ou, en menor medida, libros de poesía”.
Finalmente lembra que neses días se pode ver a exposición “Panorama da BD Galega
2016” na Casa da Cultura Salvador de Madariaga da Coruña e comenta o seu contido.
- Helena Torres, “Emilio Fonseca y Miriam Ferradáns en la librería Paz”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a diario”, “Cultura”, 18 xuño 2017, p. 70.
Informa da presentación do cómic, por parte do autor, o día anterior.
- Cuca M. Gómez, “¿Me voy de vinos o a la playa?”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 18 xuño 2017, p. 70.
Entre outras novas, informa da presentación da obra na Libraría Paz.

Gogue, Floreano, Vigo: Editorial Xerais, [mocidade], 2017, 212 pp. (ISBN: 978-849121-217-1)
Volume da autoría do debuxante e humorista Gogue que acolle máis de catrocentas
viñetas publicadas ao longo dos anos no xornal Faro de Vigo. Ábrese cun prólogo de
Alberto Avendaño, escrito en Washington, onde o escritor e xornalista fai unha semblanza
do debuxante, con quen compartiu labor no xornal vigués, e onde achega unhas breves
notas sobre o carácter obra. A seguir, o volume estrutúrase en tres seccións “De mulleres,
984

chinas, rubias e varios”, “De curas, monseñores e eminensias” e “De tasas, viños e
loureiros”, onde se amosan as diversas e orixinais viñetas do autor e no que se recollen
os personaxes creados polo humorista do Grove: Floreano, Monchiña, Epifanio, Cachiña,
don Ramón o cura, Charito e Fly.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Grande, Floreano”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 991/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 991, “máis Libros”, 9
xullo 2017, p. 32.
Araguas comenta na súa columna a súa experiencia coa lectura da obra de Gogue coa que
confesa levar uns días “literalmente, morto de risa. Escarallado, esmendrellado” para máis
adiante pasar a destacar os puntos sobre os que se basea a xenialidade tanto do autor como
do personaxe por el creado.
Referencias varias:
- L. F., “Sanxenxo e O Grove homenaxean a Carlos Casares no Día das Letras Galegas”,
Diario de Arousa, “Sanxenxo/ O Grove”, 18 maio 2017, p. 15.
Infórmase do acto de homenaxe a Carlos Casares que tivo lugar, na Praza Pascual Veiga
e na Praza de Arriba respectivamente, con motivo do Día das Letras Galegas. Entre outras
cuestións sinálase que “a xornada deu comezo coa Feira do libro e a sinatura de
exemplares do Floreano a cargo de Gogue”.
- Mar Mato, “Gogue. ʻParéceme absurdo que en pleno século XXI se denuncien
humoristas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 26 maio 2017, p. 44.
Entrevista a Gogue con motivo da publicación en Xerais que reúne nun volume as máis
de 400 viñetas que publicou durante vinte e sete anos no Faro de Vigo. Sobre a personaxe
principal, Floreano, comenta que “ten unha personalidade propia e echega un momento
no que cada un asume a personalidade do outro. Moitas veces , creo que eu son Floreano
e Floreano pensa que é Gogue, de tanta simbiose que temos”.
- Elena Beltrán, “Gogue. ʻEl libro es una reivindicación de la tira cómica”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 8 xullo 2017, p. 39.
Informa da publicación na editorial Xerais da recompilación das viñetas de Floreano, o
personaxe ideado por Gogue, publicadas diariamente no Faro de Vigo.
- Elena Beltrán, “Gogue. ʻElijo este verano; lo pienso recordar siempre con cariño”, Faro
de Vigo, “Faro de Verano”, “Sociedad”, “El verano de mi vida”, 24 agosto 2017, p. 34.
Conversa co artista Gogue sobre cal foi o verán máis importante da súa vida e os
diferentes motivos da escolla entre os que sinala a publicación de Floreano porque
asegura que lle cambiou a vida. Nesta obra Gogue recompila máis de 400 viñetas
publicadas no Faro de Vigo.
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Llorente, Fernando, A carreta do diaño, X Premio Castelao de Banda Deseñada, [A
Coruña]: Deputación da Coruña, 2017, 160 pp. (ISBN: 978-84-9812-303-6). 
Volume de Fernando LLorente que mereceu o Premio Castelao de Banda deseñada
correspondente ao ano 2015 e que foi publicado en español en 2016 co título La carreta
del diablo. Ten como protagonista unha orde relixiosa que deambula polos camiños coa
misión sacra da atopar as portas perdidas do Paraíso, mais que non será precisamente as
que atope.

Morgade, Adrián, Xinfu na maldición guauchuky, ilust. do autor, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, colección Merlín cómics, [lectorado autónomo], 2017, 54 pp. (ISBN: 978-849121-281-2).
Banda deseñada fantástico-realista, de Adrián Morgade (Pontevedra, 1990), que ten como
protagonistas a Xinfu e Wini, dous cans que viven na mesma casa e que, un día, facendo
buracos no xardín, atopan un estraño óso. Mentres dormen, un pequeno robot trata de
quitarlle o óso a Wini, quen se resiste a soltalo. O portal espazo-temporal que o pequeno
intruso abre arrastra os dous protagonistas á illa dos Guauchuky, onde Belfo e Ghelfo lles
contarán a historia relacionada co óso que atoparon e onde se terán que enfrontar a Weiler,
un malvado can que quere facerse co poder. Coa axuda dun coello xigante, Chimpitulk,
co que estabelecen amizade, os protagonistas serán quen de vencer o malvado Weiler.
Tras esta aventura Xinfu e Wini regresarán á casa, mais agora con superpoderes, feito que
deixa aberto o relato para novas historias destes dous cans. As ilustracións do autor
presentan influencias do cómic xaponés e do manga, así como inspiración nos
videoxogos. Trátase de debuxos que empregan diferentes planos e cores acorde ao
momento no que se sitúan a acción (cores claras para o día e quentes para as accións
nocturnas).
Referencias varias:
- Belén López, “Xinfu e Wini lánzanse á aventura”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 6 decembro 2017, p. 10.
Comentario sobre a publicación da banda deseñada Xinfu na maldición guauchuky da
autoría de Adrián Morgade. Faise un breve repaso sobre a traxectoria do autor, sobre como
nace o proxecto e sobre os seus referentes, entre os que se encontran os personaxes de
Batman e Robin, Indiana Jones ou Frank Miller.
- Lourdes Varela, “Adrián Morgade. ‘Gústame que os malvados das miñas historias
sexan moi escuros, coma os de Batman”, La Opinión, “Saberes”, “Entrevista”, 9
decembro 2017, p. 11.
Entrevista a Adrián Morgade con motivo da publicación da banda deseñada Xinfu na
maldición guauchuky. Nela comenta como xurdiu o proxecto e fala sobre o destinatario
de “Merlín Cómics”, colección na que se inclúe esta súa obra, aínda que a Morgade lle
gustaría que fose “un pouco para toda a familia”. Así mesmo, o deseñador tamén
reflexiona sobre a situación do cómic no sistema literario galego e apunta que “Hai boas
ideas e bos artistas, tanto consagrados como noveis” e continúa dicindo “Temos bos
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artistas e talento dabondo para achegar a xente á banda deseñada e que non sexa só
xaponesa ou americana”.

Silva, Kiko da, O picoto do pai, [A Coruña]: Deputación da Coruña/ O Garaxe Hermético,
col. Cornelius, n.º 5, decembro 2017, 78 pp.(ISBN: 978-84-8457-474-3).
Quinto libro creado, de maneira conxunta, polo alumnado do Curso Profesional de BD da
Escola Profesional de Banda Deseñada e Ilustración de Galicia O Garaxe Hermético. Está
conformado por varios capítulos, da autoría de diferentes autores, que forman parte da
mesma historia. Esta ten como temática a antiga tradición, “en parte mito e en parte
lenda”, existente nunha pequena aldea, encerrada entre montañas e situada nunha zona
fronteiriza entre Galicia e Portugal, pola cal os anciáns, é dicir, “todos aqueles que
cumprían certa idade ou que xa non servían para o traballo”, eran levados ao alto dun
monte para alí morrer. Rosendo, o fillo do cacique, chamado por este para cumprir coa
tradición, e de profesión escritor, vai escribir e ensinarlle ao pai “a nosa historia dende
outros ollos”. Son autores dos diferentes capítulos: Paula Álvarez Campos, Fernando
Ayala, María Jesús Bellón Blasco, Ramón Castiñeira, Teresa García Fernández, Miriam
Iglesias, Julián Landriz, Pablo Lloveres, Rosa Magdalena, Zaida Novoa, Yaiza Martínez,
Cecilia Moreno Lugrís, Yolanda Paz, Fuco Prado, Laura Sisto, Mireia “Sentzukabe”
Suárez, Fernando Tomé Castro, Manuel Tudela, Daniel Zamudio, Breixo Chan, Hugo
Feal Permuy, Ramón Fernández Ameijeiras, Borja García, Atenea Aguilar Ferradas e Luz
Fraga.

VVAA., BDG70. A revolta do cómic galego, A Coruña: Demo Editorial/Universidade da
Coruña, 2017, [294] pp. (ISBN: 978-84-9749-664-3)
Volume que acolle a catalogación das pranchas da exposición que, a partir da tese de
doutoramento de Xulio Carballo realizada en 2015, se realizou na Sala Normal da
Universidade da Coruña sobre os pioneiros da Banda deseñada en Galicia na década de
1970. Nel repásanse as orixes da Banda Deseñada en Galicia até a actualidade, a partir da
estrutura da exposición nos apartados seguintes: “As orixes”, “Vangarda”, “Ciencia
ficción”, “Espazos expositivos”, “Escola”, “Prensa”, “Revistas” e “Colectivos”. Ademais
acolle textos dos autores, anexos documentais, unha vista visual pola montaxe expositiva
e unha reportaxe fotográfica do proceso de deseño e montaxe da mostra.
Referencias varias:
- Octavio Beares, “Banda deseñada’ gallega de ayer y hoy (y de mañana)”, La Opinión,
“Saberes”, n.º 589, “Cómic”, 21 outubro 2017, p. 4.
Faise un repaso pola historia do cómic galego e destácase que a revista Golfiño e o
colectivo Polaqia supuxo un antes e un despois. De entre as moitas obras e nomes que se
citan, sobresaen Licor café, de Demo Editorial; Tattoo, de Santiago Paredes, e o catálogo
Bd70, a revolta do cómic galego, do que se di que “nos permite conocer y leer las obras
y autores expuestos” naquela exposición que tivo lugar na Coruña entre finais do ano
2016 e comezos de 2017. Remontándose aos históricos da banda deseñada galega e fala
con especial énfase de Xaquín Marín e da obra que xunto con Reimundo Patiño publicou
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nos setenta, O home que falaba vegliota, e de Vagalume, de Miguelanxo Prado, entre
outros.
- Rubén Santamarta, “Necesaria lección de historia”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Ilustración”, “Cómic”, 15 decembro 2017, p. 19.
Comeza loando o traballo de Manel Cráneo xa que considera que “el mundo de la cultura
en Galicia no le ha reconocido lo suficiente su valentía y su pedagogía para ir colocando
el cómic del país en su lugar, por tradición, talento y desarrollo”, con motivo da saída do
prelo do tomo BDG 70. A revolta do cómic galego. Sinala que este volume é a
“recopilación de una exposición que, bajo el título A revolta do cómic galego, se convirtió
en un hito, y que partía de una tesis doctoral de Xulio Carballo”. Dise que a obra repasa
as orixes da banda deseñada en Galicia e informa da presentación que terá lugar na libraría
Alita da Coruña.

VV. AA., Licor café, A Coruña: Demo Editorial, col. BDG13, n.º 1, xullo 2017, 108 pp.
(ISBN: 978-84-947396-4-4).
Ábrese cuns “13 grolos de Nova BDG”, da autoría de Manel Cráneo (A Coruña, 1973),
no que o autor lembra os obxectivos de Demo Editorial: darlle pulo ás novas xeracións
de autores e o apoio incondicional á BDG (Banda Deseñada Galega). Entre estes fins dise
que se atopa a publicación da opera prima de autores como Dani Montero, Miguel,
Fernández, Miguel Cuba, Victor Boullón ou Tomás Guerrero e que se enmarca a
publicación desta antoloxía que inaugura, segundo informa Cráneo, una nova colección
da editorial, a denominada “BDG13”. A seguir, acóllense os traballos “LK vs. LH”, de
Kike J. Díaz; “L.K.”, de Santiago Paredes; “Lume, faísca, cinza”, de Xulia Vicente;
“Desterro”, de Xulia Pisón, “Máis”, de Luís Yang, “A flor do café”, de Uxía Larrosa; “Un
ferrado de dignidade”, de Cristián Fojón”; “Mañá imos facer cagallos negros como a alma
de Satán”, de Debelius; “O último é marcharmos”, de Paula Esteban; “A visión de
Aparicio”, de Inés Vázquez; “Destemperado”, de Mateo Alvarellos; “Adiante, adiante,
adiante”, de Gandino, e “L@th”, de Dani Xove.
Recensións:
- Xulio Carballo, “Licor Café”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Da Banda de acolá”, 14
setembro 2017, p. 8.
Reseña sobre a publicación da antoloxía de Demo Editora a partir da súa presentación no
salón coruñés “Viñetas desde o Atlántico”. Carballo destaca deste volume “o catálogo de
rexistros que abranguen desde unha liña máis clara até luxada do underground” no que se
pode encontrar “desde cadriños minimalistas, con apenas un lene trazo, a viñetas
hiperpoboadas de estraños seres a paisaxes en apenas unhas poucas páxinas”. Sobre as
historias comenta tamén que levan o lectorado “desde ambientes rurais de tintura gore a
unha Galiza postapocalíptica ou fantástica” nun libro que di ser “imprescindíbel se se
quere coñecer os nomes das autoras e autores que xa están a enfornar a Nova Banda
Deseñada Galega”.
Referencias varias:
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- Belén López, “Santi Paredes. ʻNon sempre fan falta palabras”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 10 agosto 2017, p. 10./ El Progreso, “deVerano”, “Entrevista”,
12 agosto 2017, p. 42.
Despois de dar conta da presentación no Salón Viñetas dende o Atlántico do primeiro
cómic de Santiago Paredes (Tui, 1989), Tatoo, e do volume colectivo Licor Café,
entrevístase a este “militante do underground”. Na conversa fálase de como xurdiu Tattoo,
do seu contido, do valor das tatuaxes para o entrevistado, do proceso de debuxado que
emprega e das razóns polas que o fai ou mesmo doutras facetas creativas que o autor
comezou recentemente.
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V. 4. 2. CÓMICS TRADUCIDOS OU VERSIONADOS
Ferri, Jean-Yves e Didier Conrad, Astérix en Italia (Astérix et la Transitalique, 2017),
trad. Isabel Soto e Xavier Senín, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Astérix, n.º 37,
[lectorado mozo], outubro 2017, 48 pp. (ISBN: 978-84-9121-249-2).
Terceira entrega da serie Astérix realizada polo guionista Jean-Yves Ferri (Alxer, 1959) e
o debuxante Didier Conrad (Marsella, 1959). Recuperando unha das características de
boa parte das aventuras tradicionais dos galos creadas por Goscinny e Uderzo, e como
indica o título do álbum, os personaxes emprenden unha viaxe a Italia, utilizando como
escusa a participación nunha carreira de carros que terá lugar no país. A trama parte do
anuncio da competición, promovida polo senador Lactus Bífidus coa finalidade de
distraer a opinión pública da malversación de fondos públicos que deberon ser investidos
en amañar as deterioradas vías romanas e que utilizou para as súas orxías. Xulio César
aproveita o evento para afianzar o seu poder, de xeito que axiña obriga a Lactus Bífidus
a amañar a carreira co obxectivo de que o vencedor sexa o romano Coronavirus, o
enmascarado “campión das MCDLXII vitorias”. Á súa vez, mentres Astérix e Obélix
visitan a Semana Verde da Galia en Darioritum, Obélix merca un carro, logo de que unha
sibila prediga que se vai converter nun campión, e decide participar na carreira como
“auriga” na compaña de Astérix, o que dá lugar a múltiples peripecias ao longo da súa
viaxe para chegar de primeiros á meta. A aventura presenta como novidade o feito de
elixir a Obélix como protagonista principal, ademais de utilizar con intención
humorística, coma decote na serie, todos os tópicos atribuídos a Italia e caricaturizar así
mesmo as características dos respectivos país dos participantes na competición, todos eles
de diversas procedencias (bretóns, etruscos, lusitanos, exipcios...) e variadas
personalidades.

Solís, Fermín. Astro Rato e Lampadiña, en parece que orballa! (Astro Ratón y bombillita,
parece que chispea!, 2017), ilust. do autor, trad. e adapt. Pepe Sendón, Santiago de
Compostela: El Patito Editorial, [lectorado autónomo], 2017, [60] pp. (ISBN: 978-84945512-9-1).
Cómic de Fermín Solís (Madroñera, Cáceres, 1972) no que por medio do diálogo dos
personaxes e o apoio das ilustracións se contan as diferentes aventuras que viven os
protagonistas: Astro Rato e a súa fiel compañeira Lampadiña. Xuntos viaxan polo espazo
nunha nave espacial co obxectivo de levar a cabo unha misión que lles foi encomendada,
mais que xa non lembran, pois levan moito tempo viaxando polo espazo exterior. Debido
a un erro no sistema, avarióuselles o inodoro, polo que se ven obrigados a ir parando en
diferentes planetas para poder facer as súas necesidades fisiolóxicas. En cada un destes
espazos atópanse con distintos personaxes (os habitantes dos planetas que visitan) e, en
cada un, teñen que servirse de diferentes estratexias para poder saír ilesos. Ambos os
personaxes idean sobre a marcha estas estratexias e axúdanse un ao outro, amosando a
amizade que os une. No transcurso da historia, aparece unha nova personaxe, “a caca”,
que deu vida a un dos planetas que visitaron e que pasa a ser un personaxe recorrente na
historia, xa que os acompañará a partir dese momento na viaxe. Este cómic, que presenta
interxtualidades con obras cinematográficas, como Star Treck, ou musicais, como a
canción “Love”, de John Lennon, presenta unhas ilustracións elaboradas con cores vivas,
que cambian de tonalidade segundo o planeta que os personaxes van visitando ou as
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situacións que van vivindo (por exemplo, en momentos de tensión ou de perigo
empréganse cores fortes e vivas coma o vermello). Ademais, acompáñase xogos que
permiten que o lectorado tamén se divirta , tal é o caso dun parchís e dun par de debuxos
en branco e negro para colorear.

Troubs, A alquitara (La bouille, Éditions Rackham, 2002), ilust. do autor, trad. Rosa
Espiñeira Pan e Carlos M. Callón Torres, A Coruña: Figurandorecuerdosedicions, abril
2017, 99 pp. (ISBN: 978-84-617-5195-2).
Cómic escrito e ilustrado por Jean-Marc Troubet (Bordeaux, 1969), baixo o pseudónimo
de Troubs. Escrito en primeira persoa, cunha linguaxe directa e seguindo un modelo
autobiográfico, nel cóntase a historia dun dos moitos viaxes do autor. A historia
desenvólvese dende outubro do 1999 até maio do 2000 co protagonista acompañando a
Alain, un destilador ambulante que, coa súa alquitara, se move por diferentes concellos
da Francia occidental para producir augardente a partir das froitas que lle levan os seus
clientes. O cómic estrutúrase coma un diario de viaxe que avanza cronoloxicamente,
detallando datas concretas e as actividades realizadas cada día, intercalando descricións
e comentarios da xente que se reúne ao redor dos destiladores. A historia desenvólvese ao
redor da figura central da alquitara e dos seus traballadores e clientes, retratando así a
vida rural de Francia e a microhistoria de cada personaxe, coas súas anécdotas e
experiencias e deixando ver como un oficio tradicional como é o do destilador vai camiño
de desaparecer por falta de xente nova que continúe a tradición. O estilo do debuxo é en
branco e negro, semellante aos esbozos, ademais intercala páxinas que seguen un formato
de libro ilustrado e outras páxinas que adoptan a forma tradicional do cómic con viñetas.
Inclúe un epígrafe escrito por Carlos C. Varela que trata sobre o augardente en Galicia.
Recensións:
- Xulio Carballo, “A alquitara”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Da banda de acolá”, 22
xuño 2017, p. 8.
Carballo celebra na súa recensión que se aposte por continuar a traducir ao galego o
francés Troubs xa que ao seu modo de ver “é un autor que consegue transmitir a realidade
baixo un prisma que intenta fuxir do convencional e que nos fai percibir unha outra
esencia dos lugares e das persoas que habitan nas súas obras nos distintos recunchos do
mundo”. Sobre a súa maneira de narrar chega mesmo a encontrar “semblanzas
cunqueirás” e di que se precisará dunha lectura pausada para “poder abordar todo o acervo
cultural recollido na obra”.
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VII. 5. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA
VII. 5. 1. MONOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS, CRÓNICAS E
LIBROS COLECTIVOS
Agrelo Costas, Eulalia (coord.), Guerras mundiais na Literatura Infantil e Xuvenil
galega. Roles femininos, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio
Científico da Universidade de Santiago de Compostela, col. Materiais Didácticos, n.º 4,
2017, 216 pp. (ISBN: 978-84-16954-51-3)
Volume que acolle un conxunto de reflexións, traballos de investigación e propostas para
a práctica docente, realizadas por un grupo de investigadoras que apostaron, dende hai
tempo, por dar visibilidade á Literatura Infantil e Xuvenil no ámbito universitario,
empregando as mesmas ferramentas de estudo que se aplican a outras literaturas.
Céntrase, como anticipa o seu título, na temática das guerras, máis concretamente das
guerras mundiais, e presta especial atención ao tratamento dado ás mulleres nas obras
literarias dirixidas aos máis novos. Logo dunha “Introdución” a cargo de Blanca-Ana
Roig Rechou, que lembra quen son as autoras dos traballos e anticipa o contido dos
mesmos, ábrese o monográfico cun estudo panorámico a cargo de Marta Neira titulado
“Mulleres, roles femininos e guerras mundiais na literatura infantil e xuvenil galega” (pp.
23-45) no que, ademais de facer un percorrido pola produción en galego que representa
dalgún xeito a Primeira e Segunda guerras mundiais, propón unha tipoloxía para informar
os docentes dos roles das mulleres nesas obras e que sexan quen de facer seleccións cara
á coeducación e á recuperación da memoria. A continuación, Guerras mundiais na
Literatura Infantil e Xuvenil galega. Roles femininos divídese en dous grandes apartados:
“Obras galegas: xénero e educación literaria” e “Obras en galego: xénero e educación
literaria” nos que se acollen comentarios que, dende diferentes metodoloxías, realizaron
trece investigadoras sobre obras que tratan as dúas Guerras e o rol das mulleres nelas.
Nestes dous capítulos dispóñense as obras atendendo á orde alfabética dos seus autores e
autoras.
No que á literatura infantil e xuvenil galega se refire acóllense os seguintes traballos:
- Mar Fernández Vázquez, “Figuras femininas nas narracións textual e visual de O
Principio, de Paula Carballeira (texto) e Sonja Danowski (ilustracións)”, pp. 49-61
Comézase destacando que o álbum ofrece unha dobre lectura, a textual e a visual,
intrinsecamente unidas e complementarias. A seguir, comenta que a representación
literaria e artística dun conflito social, sobre todo dunha guerra, busca a implicación
empática do lectorado, de aí o coidado labor na selección de personaxes, espazos, tempos,
motivos e recursos. A partir desas premisas, detense no álbum infantil O Principio (2012),
de Paula Carballeira e Sonja Danowski, e centra a análise nos roles das personaxes e nos
motivos e recursos máis salientábeis nas narracións textual e visual de autoría feminina.
- Mª del Carmen Ferreira Boo “Rompendo cos estereotipos de xénero: a personaxe de
Carmucha en Febre, de Héctor Carré”, pp. 62- 72
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Coméntase a novela Febre (Xe-rais, 2011), de Héctor Carré, que trata do mercado ilegal
do volframio en Noia en plena posguerra española e ten como pano de fondo a Segunda
Guerra Mundial. Tras describir o argumento, tipo de narrador, espazo e tempo, faise
énfase na personaxe de Carmucha, protagonista feminina que salienta pola súa afouteza,
rebeldía e loita pola igualdade e os dereitos das mulleres, rompendo cos estereotipos de
xénero nun momento histórico conflitivo e totalmente retrógrado.
- Eulalia Agrelo Costas, “A rapaza da fiestra: do outro lado do espello de Diario de Ana
Frank”, pp. 73-87.
Despois de aludir á produción literaria de Xavier Estévez detalla os trazos fundamentais
que definen a súa obra A rapaza da fiestra. Así, refírese ao seu corpo paratextual e aos
elementos máis relevantes do seu discurso narrativo, ademais de vinculala con outras
pezas literarias coas que mantén relacións temáticas e de perspectiva. Céntrase na
configuración do retrato da protagonista, Ana Frank, e nos roles que desempeña neste
relato contextualizado na Segunda Guerra Mundial, así como no papel outorgado a outras
mulleres, entre as destaca a señora E. e Miep. Tamén se achega á lectura ilustrativa feita
por Fernando Llorente sobre esta historia de amizade e amor entre os membros dos dous
bandos enfrontados, da que se expoñen na parte final as conclusións cos puntos
fundamentais desta prolongación narrativa enfocada dende unha visión masculina dunha
das autobiografías máis coñecidas sobre o conflito bélico que removeu o mundo ao
mediar o século XX.
- Isabel Mociño González, “As mulleres e a infancia no Holocausto nazi de Fume, de
Antón Fortes (texto) e Joanna Concejo (ilustracións)”, pp. 88- 103
Comeza salientando as potencialidades que ten a ficción para contribuír á
coeducación e a unha cultura da paz para, a seguir, analizar polo miúdo a
perspectiva que sobre o papel das mulleres e a infancia recrea o álbum Fume, de
Antón Fortes e Joanna Concejo. Explórase a relación entre o texto e as ilustracións,
os elementos simbólicos e cromáticos, así como os diferentes niveis de lectura que
propicia a obra, incidindo sempre na perspectiva sobre as personaxes femininas e o
seu papel activo a prol da protección e defensa da infancia.
- Verónica Pousada Pardo, “As mulleres na Gran Guerra: U-49, de Rafael Lema”, pp.
104-114.
Achégase ás personaxes femininas que aparecen representadas en U-49, do escritor
Rafael Lema, única novela xuvenil galega que recrea o tema da Primeira Guerra Mundial
e que reflicte o papel estratéxico que tivo Galicia durante a contenda. Analízanse os roles
que se lles dan ás mulleres en relación co conflito bélico no que se contextualiza a historia,
coa intención de examinar as funcións asociadas ao xénero feminino nas primeiras
décadas do século XX.
No que á literatura infantil e xuvenil en lingua galega se refire acóllense os seguintes
traballos:
- Ana Cristina Vasconcelos de Macedo, “O violino de Auschwitz, de Maria Àngels
Anglada: execução musical ou “fuga da morte”?, pp. 115-128.
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Análise d’O Violín de Auschwitz, de Àngels Anglada, que se cualifica de crossover
fiction. No traballo examínase a importancia da obra na construción da(s) verdade(s)
histórica(s) e do devir tráxico da humanidade. Vasconcelos de Macedo detense polo
miúdo na personaxe feminina.
- Maria Madalena Marcos Carlos Teixeira da Silva, “O ‘grande ventre da guerra’: a
inversão dos valores maternais durante a II Guerra Mundial. Sauve-toi, Élie!, de Élisabeht
Brami (texto) e Bernard jeune (ilustração)”, pp. 129-138.
Detense na obra Sauve-toi, Élie!, de Brami, e destácase que presenta un conxunto de
personaxe femininas que encarnan unha visión bastante deshumanizada das mulleres. Ao
longo do traballo explica a que é debida esa deshumanización.
- Sara Filgueira Lorenzo, “Sadako e as mil grúas de papel, de Eleanor Coerr: o horror da
guerra na vida dunha nena”, pp. 139-145
Analízanse os roles das personaxes femininas na obra Sadako e as mil grúas de papel,
adaptación ao galego do relato Sadako and the Thousand Paper Cranes, de Eleanor Coerr,
no que se narra a historia de Sadako Sasaki, unha nena de Hiroshima que perdeu a vida
como consecuencia da Segunda Guerra Mundial. O groso da análise céntrase na figura da
protagonista, na que comungan os roles de vítima e nena da guerra.
Complementariamente, examínase o papel das personaxes femininas secundarias.
- Vanessa Regina Ferreira da Silva, “O Diário de Anne Frank. Conflitos femininos: do eu
a outras”, pp. 146-161.
Comentario d’O diario de Ana Frank no que son de salientar as referencias ao feito de
que se trata dunha das obras sobre o Holocausto de maior repercusión; as particularidades
da produción que levan a comprender o porqué de que este diario teña conseguido
alcanzar unha consideración mundialmente recoñecida; o perfil lector elixido, seguindo a
Francine Prose; a contextualización; a historia que se narra e a impresión que deixa no
lectorado. Salientan os comentarios relativos ás personaxes femininas, sobre todo, ao se
fixar nos sentimentos, reflexións en cuestión de xénero e relación da protagonista coas
mulleres que a acompañan na historia.
- Cláudia Sousa Pereira, “O importa é cor-de-rosa, mais do que o negro da noite. Sobre o
romance infanto-juvenil de Judith Kerr: Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-rosa”,
pp. 162-175.
Amplo comentario de Cando Hitler roubou o coello de cor rosa no que se aborda a
xénese, os símbolos, a linguaxe literaria, a tendencia positiva dos refuxiados xudeos, as
notas argumentais e as referencias a outras obras que conforman a triloxía e aqueloutras
que conteñen elementos temáticos similares. Saliéntanse as mencións á idiosincrasia do
feminino e ao papel que desempeñan as personaxes femininas na configuración e
transmisión de crenzas e patróns de comportamento tendo en conta xeracións, contextos
e contornas xeográficas. Destácase que se reflicten os valores de Suíza, París e Londres
daquel tempo poñendo en valor as conquistas das mulleres, aínda que na obra o papel
preponderante sexa o do home. Márcanse estereotipos da época a partir dunha ampla
panorámica das mulleres que rodean a protagonista.
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- Sara Reis da Silva, “A infância feminina e o seu compromisso humanista: uam leitura
de O Número das Estrelas, de Lois Lowry”, pp. 176-188.
Primeiramente nomea obras emblemáticas centradas na Segunda Guerra Mundial que
aparecen repletas de personaxes femininas. A seguir, ofrece datos sobre a obra de Lowry
e comenta o éxito que obtivo. Ofrece o argumento da historia e propón unha lectura na
que destaca o retrato/perfil dos personaxes, sobre todo, das femininas, que pouco se
diferencian das masculinas (sen discriminación pólo xénero). Tamén salienta que todos
os personaxes están comprometidos, social, ética e emotivamente na salvación dos
xudeos dinamarqueses e, neste caso, dunha familia en concreto e os seus amigos,
representantes ficcionais dos cerca de 7000 xudeos que, na realidade, sobreviviron grazas
ao papel vital da resistencia dinamarquesa. Fai un comentario prolixo da protagonista e
finaliza coa referencia ás intertextualidades con obras clásicas e mesmo con composicións
literarias illadas.
- Carmen Franco-Vázquez, “A pegada de Auschwitz na familia Spiegelman. As mulleres
de Maus, de Art Spiegelman”, pp. 189-205
Comeza referíndose ao campo de concentración de Auschwitz-Birkenau e á biografía do
autor para, a seguir, salientar a novidade de presentar a temática nunha modalidade como
é a novela gráfica testemuñal. Fala da xénese da obra, das ilustracións e da familia
Spiegelman. Tamén comenta con detalle os sentimentos e o papel das personaxes
femininas e analiza polo miúdo tres que considera máis representativas.
- Olalla Cortizas Varela, “Tres mulleres, unha historia: A historia de Erika, de Ruth
Vander Zee (texto) e Roberto Innocenti (ilustracións)”, pp. 206-216.
Alude en primeiro lugar á xénese deste álbum de Ruth Vander Zee dende a súa primeira
edición até a que se comenta. Fala dos autores, do argumento e salienta como conseguen
os autores destacar que a historia de Erika é tamén a historia que une a tres mulleres,
relación que é explicada neste traballo de Cortizas Varela. Finaliza cun comentario
minucioso das ilustracións, así como con referencias a outras artes que tamén acolleron a
obra.

Ramos, Ana Margarida (org.), Aproximações ao livro-objeto. Das potencialidades
criativas às propostas de leitura¸ ilust. Catarina Ramos, Porto: Tropelías&Companhia,
col. Percursos da Literatura Infantojuvenil, 2017, 227 pp. (ISBN: 978-989-8582-54-6)
Volume organizado pola investigadora portuguesa Ana Margarida Ramos que analiza o
“libro obxecto” “enquanto artefacto, quer enquanto objeto lúdico, destinado ao
entretenimento artístico do leitor”. Acolle unha ducia de reflexións de investigadores
portugueses, españois e brasileiros, que afondan en diversas cuestións, tales como a
delimitación, definición, tipoloxía, características e potencialidades literarias, artísticas e
didácticas do libro obxecto no desenvolvemento da competencia lectora. Os traballos son
da autoría de Diana Diana Martins, quen presenta unha breve panorámica histórica sobre
a evolución do libro xogo e a importancia da manipulación lúdica a través da análise
textual e visual dalgúns exemplos. Sara Reis da Silva, Ana Margarida, Carina Rodrigues
e Margareth Mattos, que analizan tipos determinados de “libros obxectos”, tales como,
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por exemplo, o “libro perforado”, os “bedtime books” ou os “mix-and-match books”.
Outras achegas inciden na formación de educadores, como é o caso da de Eliane Debus e
Rosilene da Silveira, ou na importancia do aspecto formal e no deseño na construción do
discurso, como estudan Sandie Mourão, Rosa Tabernero e Virginia Calvo. De entre todos
os traballos é de interese para este Informe de literatura o que segue:
- Isabel Mociño González, “Atrás do rastro da Balea: desdobrando universos ficcionais
em língua galega”, pp. 101-127.
Despois dunha contextualización de carácter histórico da evolución da Literatura Infantil
e Xuvenil en Galicia, faise un estudo en profundidade do libro-álbum desdobrábel
publicado por Kalandraka Editora en 2015, Balea, obra de Federico Fernández e Germán
González. Sinálase que este libro mudo foi finalista do Premio Internacional Compostela
de Libro Ilustrado e que presenta grandes dimensións, cun formato tipo póster ou mural.
Saliéntanse as múltiples lecturas que propicia a través das imaxes secuenciais fixas e
impresas, unidas na estrutura do libro, o que permite un duplo sentido da lectura. Faise
deseguido unha pormenorizada análise da obra, partindo da camisa que recobre a capa na
que se inclúen os datos do título, créditos editoriais, dedicatoria, nome dos autores e nota
de presentación nas catro linguas do estado español. Tamén se analiza a parte gráfica a
partir da descrición de todas as imaxes que o público lector pode ir atopando cun número
moi elevado de personaxes, os cales protagonizan múltiples relatos simultáneos. Trátase,
tal como se di no estudo, dunha obra dirixida a todas as franxas de idade, de xeito que
permite unha interpretación individual e unha apropiada lectura para compartir o público
adulto co infantil.
Recensións:
- Carmen Ferreira, “Interesante volume de estudos sobre o libro obxecto”, El Correo
Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 19 novembro
2017, p. 6.
Despois de comentar que a Literatura Infantil e Xuvenil acolle modalidades literarias
híbridas que axudan a fomentar o hábito lector en etapas temperás, detense nesta
monografía que, lembra, se centra na análise do “libro obxecto”. Comenta que o volume
contén traballos de investigadores de diferentes nacionalidades que afondan en diversas
cuestións como a delimitación, definición, tipoloxía, características e potencialidades
literarias, artísticas e didácticas do libro obxecto no desenvolvemento da competencia
lectora. A seguir, detense máis polo miúdo nos diferentes traballos e dá conta do aspecto
que abordan. Neste último caso, achégase máis detidamente no traballo sobre Balea, da
autoría de Federico Fernández e Germán González, realizado pola investigadora galega
Isabel Mociño. Finalmente cualifícase a monografía de “excelente” porque acolle
presupostos teóricos e metodolóxicos actuais, axuda a cubrir un baleiro na crítica
académica sobre o denominado libro obxecto e ofrece a investigación que a nivel ibérico
e iberoamericano se está a realizar.
- Belén, Bouzas Gorgal, “Ramos, A. M. (2017) (org.). Aproximações ao livro-objeto: das
potencialidades criativas às propostas de leitura. Porto: Tropelias & Companhia, 227 pp.
ISBN: 978-989-8582-54-6.”, ANILIJ, 15, 2017, pp. 217-220.
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Ofrécese unha recensión da obra Aproximações ao livro-objeto: das potencialidades
criativas às propostas de leitura (Tropelias & Companhia, 2017). Infórmase que constitúe
un estudo sobre a potencialidade creativa do libro obxecto en relación aos lectores. No
tocante á literatura galega, saliéntase o estudo de Isabel Mociño sobre a obra Balea
(Kalandraka, 2015) e as súas posibilidades de aproveitamento por parte do lectorado ao
que vai dirixida.

Requeixo, Armando (ed.), Sobre letras e signos. Estudos en homenaxe a Anxo Tarrío,
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades, 11 marzo 2017, 789 pp. (ISBN: 978-84-453-5251-9). 
Volume editado por Armando Requeixo (Mondoñedo, 1971) que recolle unha serie de
artigos cos que se homenaxea a figura do filólogo e profesor Anxo Tarrío (Santiago de
Compostela, 1945). Tras catro presentacións institucionais, realizadas por Román
Rodríguez González (Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria),
Valentín García Gómez (Secretario Xeral de Política Lingüística), Manuel González
González (Coordinador Científico do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades) e Armando Requeixo (Secretario Científico do Centro Ramón Piñeiro para
a Investigación en Humanidades), acóllese unha “Cronobiografía” (pp. 37-109), realizada
por Armando Requeixo, na que se describen aqueles acontecementos persoais, laborais e
intelectuais máis relevantes, que se acompañan de fotografías e cubertas das súas obras.
A seguir, no apartado “Estudos” ofrécense corenta e oito traballos. En relación coa
literatura infantil e xuvenil galega, insírense os seguintes::
- Eulalia Agrelo Costas, “O único que queda é o amor: a síntese da escrita de Agustín
Fernández Paz”, pp. 123-136.
Tras explicar a súa relación co homenaxeado e nomear un dos seus últimos traballos,
analiza a obra coa que Agustín Fernández Paz obtivo o Premio Nacional de Literatura no
ano 2008. Detense en comentar cuestións paratextuais, como a colección que acolleu a
obra, e a intencionalidade de dirixirse a un determinado tipo de lector; ademais de explicar
as principais liñas estéticas da súa poética presentes na obra, como son a temática do
amor, o uso do fantástico, a importancia da literatura e a lectura e a influencia do cine.
Tamén repara na xénese e argumento dos relatos e o proceso de reescritura e ampliación
que sufriron. Finalmente, comenta as ilustracións da obra.
- Mar Fernández Vázquez, “O mundo eclesiástico na obra casariana”, pp. 337-346.
Encomeza afirmando que a produción casariana responde a “un macrotexto temático, con
motivos reiterados desde os relatos breves iniciais” e sinala as dúas etapas da escrita de
Casares propostas por diferentes estudosos. A seguir, céntrase en textos nos que o escritor
ourensán “revisou literariamente o mundo eclesiástico”, que comenta seguindo “un
percorrido cronolóxico e sintético” (p. 339): da primeira etapa, os relatos “O xogo da
guerra” e “Vou quedar cego”, pertencentes a Vento ferido (1965); as novelas Cambio en
tres (1969) e Xoguetes para un tempo prohibido (1975); relatos de Os escuros soños de
Clío (1979); e as novelas Ilustrísima (1980) e Os mortos daquel verán (1987); e da
segunda etapa, no relato infantil O can Rin e o lobo Crispín (1983), no relato xuvenil O
galo de Antioquía (1994) e a colaboración xornalística “Aquelas monxas”. Conclúe que,
nos relatos e novelas citados, se reflicte “unha confrontación entre dous tipos de
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mentalidades: unha ancorada no pasado e outra aberta a unha crítica construtiva que
permita solucionar problemas internos da Igrexa” (p. 343), e o “continuum temático na
produción casariana” (p. 343), do que salienta que amosa, “en suma, o pracer de Carlos
Casares polo propio acto de narrar” (p. 344), que concretizou, en cada unha das historias,
teñen sempre “como punto de partida o conflito suscitado por unha anécdota que
semellaba a priori intranscendente e cuxa descuberta enfía os espazos, o tempo histórico
e o do discurso, as situacións suxeridas ou detalladas e mesmo as actitudes dos
personaxes” (p. 344).
- Ánxela Gracián, “O tratamento do espazo da casa como intimidade e segredo na novela
xuvenil A sombra descalza de An Alfaya”, pp. 465-474.
Reflexiona sobre o lugar que ocupan os estudos da categoría do espazo na época actual,
entendido como estatuto vertebrador da narración. Tomando como punto de partida as
achegas da Fenomenoloxía e Imagoloxía de Gaston Bachelard, analiza o tratamento da
guerra lembrada dende os espazos da intimidade da casa na novela A sombra descalza,
de An Alfaya. Apunta que a memoria tamén ten un papel importancia debido á distancia
espazo-temporal coa realidade e que opera como elemento fundamental na configuración
deste universo literario. Finalmente, repara na importancia e necesidade deste corpus para
o público adolescente.
- Isabel Mociño González, “Antecedentes da ficción científica en lingua galega: entre a
fantasía da primeira novela longa do Rexurdimento e o sincretismo da contística culta”,
pp. 583-596.
Despois de evocar a influencia do maxisterio do profesor Anxo Tarrío na traxectoria
investigadora da autora, desenvólvese un traballo ao redor dos primeiros antecedentes da
ficción científica en lingua galega. Comézase cun breve repaso sobre as circunstancias
socio-político-económico-culturais que determinaron a evolución do sistema literario
galego durante o século XIX e principios do XX. A seguir, céntrase en dúas novelas
pioneiras na ficción científica, Campaña da Caprecórneca. Novela hestórica, fantásteca
e poéteca (1898), de Luís Otero Pimentel (Vila de Cruces, 1834-Cádiz, 1920), e ¡A besta!
(1899-1900), de Xan de Masma (pseudónimo de Patricio Delgado Luaces, Mondoñedo,
Lugo, 1850-La Habana, 1900), que son definidas pola convivencia de elementos da
tradición con outros inéditos pola súa distancia da realidade social e histórica do momento
da publicación. Tamén se detén no estudo dos primeiros contos literarios cultos nos que
aparecen elementos temáticos empregados recorrentemente pola literatura de carácter
prospectivo, como son “Once mil novecentos vinte e seis” e “O neno suicida”, incluídos
en Dos arquivos do trasno (1926), de Rafael Dieste. Estuda estas producións galegas
poñéndoas en relación co contexto no que foron publicadas e tamén coas obras de
referencia da ficción científica doutros sistemas literarios máis centrais.
- Marta Neira Rodríguez, “Mulleres e Guerra Civil Española. Unha proposta tipolóxica
na narrativa infantil e xuvenil galega”, pp. 599-612.
Despois dunha introdución na que se dá conta dos primeiros contactos da autora co
profesor homenaxeado, coa Literatura Infantil e Xuvenil (LIX) galega e, máis
concretamente, coa temática da Guerra Civil española e as mulleres na LIX, Neira
Rodríguez detense nalgúns exemplos da tipoloxía que estabeleceu na tese de
doutoramento. Así, exemplifica as “Nenas da guerra”, as “Penélopes”, as “Desveladoras
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do significado dos silencios” e as “Caladas” en obras de diferentes períodos da LIX galega
ou en galego.
- Ana Margarida Ramos, “A expedición do Pacífico, de Marilar Aleixandre, e a construção
da identidade”, pp. 657-668.
Comeza coas razóns que motivan a escrita deste texto homenaxe ao profesor Tarrío Varela
para, a seguir, deterse na produción literaria para a mocidade de Marilar Aleixandre e,
máis polo miúdo, n’A expedición do Pacífico. Desta novela analiza os paratextos, a
arquitectura narrativa, as principais liñas temáticas, as personaxes e acción, a linguaxe e
o estilo. Remata cunhas “Considerações finais” arredor da produción da autora e desta
obra.

Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.),
Representacións do mundo árabe na LIX, Vigo/Santiago de Compostela: Edicións Xerais
de Galicia/ Rede Temática de Investigación LIJMI/ Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, novembro 2017, 480 pp. (ISBN: 978-84-9121-291-1)
Novo monográfico da Rede LIJMI que acolle un conxunto de traballos centrados en
amosar como o mundo árabe ten presenza e influencia nas literaturas do marco ibérico e
iberoamericano. Ábrese cun artigo introdutorio, da autoría da investigadora da
Universidade de Évora Cláudia Sousa Pereira, no que a autora realiza un percorrido, sobre
todo de tipo histórico, arredor do que se entende por mundo árabe e musulmán, ambos os
dous marcados por cuestións relixiosas. No seu traballo ofrece as razóns polas que é
preferíbel falar de mundo árabe e, despois de lembrar a importancia d’As mil e unha noites
no imaxinario occidental, aposta pola escolla do termo “representacións”, en detrimento
do de “imaxes”, reflectida no propio título da monografía. A seguir, inclúense cinco
achegas panorámicas que teñen como obxecto de análise as literaturas do marco ibérico
e dúas máis centradas nas literaturas brasileira e mexicana do ámbito iberoamericano. No
apartado “Comentarios cara á formación lectora” estúdanse un total de vinte e tres obras,
a maior parte delas correspondentes co xénero narrativo, consideradas representativas
desta temática nalgunha das linguas do marco ibérico ou iberoamericano. Así, son
obxecto de análise Das Blechkamel (1994), de Ghazi Abdel-Qadir; Nadia, the Willful
(1983), de Sue Alexander; El sulta i els ratolins (2005), de Joan de Boer; Samir VeYonatan Al Kochav Ma’adim (1994), de Daniella Carmi; My name is Parvana (2011), de
Deborah Ellis; Anne ici, Selima la-bas (1978), de Maire Féraud; Aladime a lampada
maravilhosa (1997), de Antoine Galland; Quelle est ma couleur? (2003), de Antoine
Guilloppé; Aminas Lied (2001), de Sigrid Heuck; The most magnificent Mosque (2004),
de Ann Jungman; Ali Baba e os quarenta ladroes (2006), de Luc Lefort; Der verborgene
Schatz (2005), de Paul Maar; O Picapau Amarelo (1939), de Monteiro Lobato; Maboul a
zero (2003), de Jean Paul Noziere; Mon miel, ma douceur (2005), de Michel Piquelman;
Le jardin de Babai (2005), de Madana Sadat; The Journey (2016), de Francesca Sanna;
Persepolis (2000-2003), de Marjane Satrapi; Eine Hand voller Sterne (1987), de Rafik
Schami; Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran (2001), de Eric- Emmanuel Schmitt;
Nasreddine (2005), de Odile Weulersse e Rébecca Dautremer; The librarian of Basra
(2005), de Jeanette Winter, e As aventuras de Simbad, o marujo (2016), de Alessandro
Zir. O volume conclúe con dous artigos relacionados coa representación do mundo árabe
nas ilustracións de obras de Literatura Infantil e Xuvenil e no cinema.
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En relación coa Literatura Infantil e Xuvenil galega ou en galego acóllense os seguintes
traballos:
- Blanca-Ana Roig Rechou e Verónica Pousada Pardo, “Representacións do mundo árabe
na Literatura Infantil e Xuvenil galega”, 77-93 pp.
Panorámica da presenza do mundo árabe na Literatura Infantil e Xuvenil galega no século
XXI, abranguendo tanto temáticas tradicionais coma actuais. En primeiro lugar,
preséntanse as versións, reescrituras e adaptacións herdeiras d’As mil e unha noites e
doutros relatos míticos e lendarios; a seguir, examínanse as obras que amosan os conflitos
bélicos e sociais para rematar coas que manifestan a inmigración. Esta achega permite
observar o tratamento da cultura árabe na literatura galega para os máis novos e descubrir
como se reflicte o “outro”, dende as imaxes máis estereotipadas até as máis innovadoras.
- Carmen Ferreira Boo,“Unha divertida historia tradicional de animais: O sultán e os
ratos, de Joan de Boer”, pp. 227-240.
Apúntase a importancia da literatura de transmisión oral na Literatura Infantil e Xuvenil,
a aparición de editoriais especializadas no formato álbum que acollen versións,
adaptacións e reescrituras dos contos orais e a especificidade do álbum cunha dobre
narrativa, textual e visual. Tendo en conta estas cuestións, analízase a dobre narrativa de
O sultán e os ratos (OQO, 2005), de Joan de Boer, un conto da transmisión oral árabe
que se complementa cunhas ilustracións de Txell Darné moi orixinais, propoñendo unha
ollada moi novidosa, unindo a tradición coa modernidade.
- Mar Fernández Vázquez, “Olladas discriminatorias por mor da pel. ¿Cal é a miña cor?,
de Antoine Guillopé”, pp. 283-291.
Con motivo da celebracióndo trinta aniversario de Éditions La Joie de Lire, coméntase
unha das obras destacadas do seu catálogo: o álbum infantil Quelle est ma couleur?
(2003), da autoría textual de Antoine Guilloppé e visual de Géraldine Alibeau, a partir da
tradución realizada por Anaír Rodríguez, ¿Cal é a miña cor? (Xerais, 2006). Ofrécese
unha lectura focalizada na cor da pel, entendida como trazo identitario do estereotipo do
árabe, e analízanse consecuencias sociais que os prexuízos, a falta de empatía, a
intolerancia e o rexeitamento do Outro provocan no inmigrante árabe: problemas de
identidade, soidade, carencias afectivas e exclusión social.
- Ánxela Rodríguez Rodríguez, “Espazo social e crise de identidade. Cabeza de pelouro,
de Jean Paul Nozière”, pp. 345-350.
A partir da tradución ao galego realizada por Leandro García Bugarín baixo o título
Cabeza de pelouro (Galaxia, 2011), faise o comentario de Maboul à zéro (Éditions
Gallimard Jeneusse, 2003). Destácase que é grazas ás palabras dunha muller musulmá
que o lectorado descobre a importancia da educación para a formación da identidade
feminina e o pensamento crítico.
- Carmen Franco Vázquez e Olalla Cortizas, “O mundo árabe a través das ilustracións da
LIX”, pp. 447-461.
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Despois dunha breve introdución sobre os contactos da arte occidentais coa civilización
árabe e a influencia que tivo especialmente nos pintores de principios do século XX,
analízanse as imaxes máis repetidas nas ilustracións dos libros infantís editados en Galicia
nos primeiros anos do século XXI que tratan a temática do mundo árabe. Desta análise
conclúese que a percepción da cultura islámica que se ten en Occidente aínda está cargada
de estereotipos. Con todo, dise que, a pesar do comentado, estas imaxes serven para
desvelar un mundo que segue captando a atención do lectorado.
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VII. 5. 2. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS
TRADUCIDOS OU NOUTRAS LINGUAS
Franco Vázquez, Carmen e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.), Educación literaria y
artística: conflictos sociales y bélicos, Barcelona: Graó, 2017, 178 pp. (ISBN: 978-849980-798-0).
Monografía en lingua castelá que acolle un conxunto de dez estudos, xerais e concretos,
centrados na representación dos conflitos sociais e bélicos na Literatura Infantil e Xuvenil
(LIX) dende distintas perspectivas que toman como referencia a educación literaria e a
artística. Os relacionados coa Literatura galega son os seguintes:
- Eulalia Agrelo Costas, “Agustín Fernández Paz: educación literaria y conflictos
sociales”, pp. 11-34.
Despois de aludir á importancia que os libros tiveron para Agustín Fernández Paz,
exponse como se foi xestando o seu imaxinario a partir da lectura de certos títulos e
doutras das súas grandes paixóns: o cinema. Menciónanse as súas orixes como escritor e
defínense as liñas xerais da súa obra, entre as que se sitúa o seu papel de “escritor
ideolóxico”. Concrétase a súa condición de observador atento e reflexivo do seu contexto
vivencial coa mención daqueles textos nos que retratou diversos conflitos de carácter
social (ataques ecolóxicos, exclusión, problemática escolar, machismo…) para espertar a
conciencia do lector. Destas narracións indícanse o asunto central, a postura asumida polo
autor, a mensaxe enviada e os recursos empregados para a súa presentación discursiva.
Con esta análise preténdese demostrar o compromiso asumido polo escritor galego con
respecto aos conflitos que afectan o ser humano e o seu medio, a través dunha produción
merecedora de situarse en calquera selección literaria encamiñada á educación literaria.
- M.ª del Carmen Ferreira Boo, “Educación literaria y valores: la Segunda Guerra Mundial
en una selección de álbumes narrativos”, pp. 49-69.
Analízanse diferentes álbums narrativos e coméntase as estratexias empregadas para
abordar a guerra, dende o punto de vista narratolóxico (narrador, espazo, tempo,
personaxes, punto de vista...) e plástico, co obxectivo de aproximar esta realidade ao
potencia receptor infantil e xuvenil, conciencialo das consecuencias negativas que
ocasiona e, ao mesmo tempo, axudalo a xestionar situacións conflitivas dunha maneira
pacífica nas súas relacións sociais e persoas. Entre os álbums analizados atópase Fume
(OQO, 2008), de Antón Fortes e Joanna Concejo.
- Isabel Mociño González, “Conflictos sociales en la narrativa juvenil gallega: un
itinerario posible”, pp. 101-122.
Faise neste traballo un estudo sobre un corpus considerado representativo de novelas
xuvenís galegas que foron publicadas ao longo da segunda metade do século XX e os
primeiros anos do século XXI. Saliéntase que a través destas obras se pode observar a
representación que creadores e creadoras plasmaron da conflitividade social de cada
momento histórico no que ambientan as súas tramas. Sinálase ademais que estas
propostas son novelas que se converteron en caixa de resonancia dunhas problemáticas
que abordaron desde múltiples perspectivas para achegarllas á xuventude.
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Compleméntanse as lecturas propostas con referencias a filmes nos que se recrearon os
mesmos conflitos e que propician un frutífero diálogo interartístico, a través do que a
xuventude se pode achegar a contextos ficcionais que favorezan a reflexión crítica, o
coñecemento e a toma de posición activa en favor de valores colectivos que promovan
unha sociedade máis igualitaria, libre e democrática.
- Marta Neira Rodríguez, “El reflejo de las mujeres refugiadas en la narrativa infantil y
juvenil gallega. Un par de ejemplos para trabajar en las aulas”, pp. 123-137.
Despois de lembrar a importancia que se lle concede á educación literaria nos actuais
currículos académicos e recoller algunha aproximación á súa definición, detense en dúas
obras narrativas en lingua galega que tratan os conflitos bélicos e, máis concretamente,
na presenza e o papel das “mulleres refuxiadas”. As novelas seleccionadas son Mañá fará
bo día, da escritora francesa Luce Fillol, e Tristes armas, da galega Marina Mayoral.
- Blanca-Ana Roig Rechou, “Conflictos sociales y bélicos en la planificación de la
educación literaria”, pp. 151-167.
Traballo que de maneira tanxencial se achega á Literatura galega. Nel lémbrase que se
entende por educación literaria e a importancia da súa planificación para conseguir un
lector competente; referéncianse os distintos tipos de lectura e reflexiónase sobre a
importancia de achegarlle aos máis novos seleccións que inclúan obras que traten os
conflitos bélicos e socias. Tamén se recordan os primeiros álbums testemuñais escritos
ou traducidos ao castelán e solicítaselle aos axentes lexislativos a posta en marcha dun
plan lector voluntario para axudar o mediador nas súas funcións.
Recensións
- Belén Bouzas Gorgal, “Franco-Vázquez, C. & B.-A. Roig Rechou (coords.) (2017).
Educación literaria y artística: conflictos sociales y bélicos. Barcelona: Editorial Graó,
Estudios y análisis, nº 2, 178 pp. ISBN: 978-84-9980-798-0.”, ANILIJ, 15, 2017, pp. 207210.
Ofrécese unha recensión da obra Educación literaria y artística: conflictos sociales y
bélicos (Graó, 2017). Infórmase de que constitúe un estudo teórico sobre o ensino literario
e artístico. No tocante á literatura galega, destácase a achega de Eulalia Agrelo Costas
sobre a produción de Fernández Paz en relación á aprendizaxe sobre literatura e
problemas sociais, salientando, entre as diversas obras do autor, A cidade dos desexos, A
neve interminable, Fantasmas de luz e Lúa de Senegal. Dáse conta do estudo de Carmen
Ferreira Boo sobre a visión da Segunda Guerra Mundial e o seu aproveitamento didáctico
nunha serie de álbums ilustrados entre os que se inclúe Fume (OQO, 2008) de Antón
Fortes e Joanna Concejo. Resáltase o estudo de Isabel Mociño sobre a representación de
diversas problemáticas sociais na narrativa xuvenil galega da segunda metade do século
XX e os inicios do XXI. Dáse conta da análise de Marta Neira Rodríguez sobre o
tratamento das mulleres refuxiadas na narrativa infantil e xuvenil galega e a súa
potencialidade no ensino a partir das obras Mañá fará bo día (Galaxia, 1993) de Luce
Fillol e Tristes armas (Xerais, 1994) de Marina Mayoral.
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Macedo, Cristina Vasconcelos de, Marta Neira Rodríguez e Sara Reis da Silva,
Primeiros Livros, Primeiras Leituras/Primeiros Libros, Primeiras Lecturas, ilust. Diana
Martins, Porto: Tropelias&Companhia, novembro 2017, 203 pp. (ISBN: 978-989-858257-7)
Volume, escrito en portugués e galego, que se centra nas relacións entre poesía e infancia.
Está coordinado por Ana Cristina Macedo, Marta Neira e Sara Reis e xurdiu, en parte,
das reflexións nos XXIIIos Encontros Luso-Galaico-Brasileiros do Livro Infantil e Juvenil
realizados os días 24 e 25 de novembro de 2017 na Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico do Porto. Divídese en dous grandes apartados: “Estudos e Notas”,
que acolle un total de doce estudos, e “Recensões críticas”, conformado por cinco
comentarios críticos. Ademais doutros traballos, na súa mayoría en lingua portuguesa,
acolle as seguintes achegas vinculadas coa Literatura Infantil e Xuvenil galega:
- Blanca-Ana Roig Rechou, “Educación Emocional. A poesía nas escolas infantís. María
Victoria Moreno e Antonio García Teijeiro”, pp. 113-133.
Despois de reflexións e apostas sobre o que se entende por Educación emocional, Educación literaria, Preliters, Poesía,
tendo en conta o facer doutros estudosos citados, céntrase este traballo nas emocións, sentimentos, valores...
transmitidos en dous poemarios: Eu conto ti cantas, de María Victoria Moreno, e Poemar o mar, de Antonio García
Teijeiro. Trátase dunha achega á obra de dous escritores galegos homenaxeados no ano 2017: a primeira, co
recoñecemento do Día das Letras galegas 2018; segundo, co Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil do Estado
español 2017.

- Mar Fernández-Vázquez, “Poemas para «Primeiros lectores» na «Montaña encantada»
de Everest Galicia”, pp. 135-147.
Céntrase nos poemarios para a franxa etaria “primeiros lectores” publicados na colección “Montaña encantada” de
Everest Galicia e existentes no catálogo da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. Coméntanse os
recursos máis salientábeis nestes poemarios dende a perspectiva da educación artística e literaria e da formación de
lectores competentes.

- Mª del Carmen Ferreira Boo, “Aproveitamento didáctico da poesía infantil na etapa de
Educación Infantil: a colección «Do Berce á Lúa» de Kalandraka Editora”, pp. 149-162.
Saliéntase a importancia de introducir a poesía na Educación Infantil, etapa na que a infancia se pon en contacto co
texto literario dende unha vertente lúdica, mais que supón o momento idóneo para a aprendizaxe das convencións da
literatura. Nesta etapa destaca o uso do Cancioneiro Infantil e tamén de obras poéticas de nova creación que imitan as
características da poesía de transmisión oral, por exemplo, a colección «Do berce á Lúa», composta por oito títulos da
autoría de Antonio Rubio, que se presentan como poegramas, ilustrados por Óscar Villán, cos que achegar a poesía ao
prelectorado dun xeito lúdico e interdisciplinar, unindo a literatura coa pintura.

- Estella Leticia Freire Pérez, “Mundos obxectos. Poesía visual no cotiá”, pp. 171-178.
Explicación polo miúdo da proposta “Mundos Obxectos: Poesía Visual no Cotiá” na que
se traballa nas fronteiras entre a representación, o decíbel e o visíbel no debuxo infantil e de como estes límites se
dilúen en manifestacións próximas ao concepto de poesía visual.
Ademais destes estudos tamén acolle as seguintes recensións:

- Rocío G- Pedreira, “Representacións do mundo árabe na LIX, de Blanca-Ana Roig
Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.)”, pp. 191-195.
- María Vidal, “Educación literaria y artística: conflictos sociales y bélicos, de Carmen
Franco-Vázquez e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.)”, pp. 197-200.
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VII. 5. 3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Agrelo Costas, Eulalia, “A poesía infantil e xuvenil: necesaria, pero esquecida”, Tempos
Novos, n.º 247, “cultura”, decembro 2017, p. 69.
Achégase unha reflexión sobre a relevancia da poesía infantil e xuvenil galega na
actualidade. Apúntase a escasa produción de poemarios dirixidos á infancia e á mocidade
e a carencia de soporte institucional. Destácanse as contribucións á poesía infantil e
xuvenil galega dos autores Xoán Babarro, Ana María Fernández, Antonio García Teijeiro,
Fran Alonso, Arcadio López Casanova, Estíbaliz Espinosa e María Canosa, xunto coas de
escritores clásicos coma Xosé Neira Vilas e Manuel María. Apúntanse as características
materiais e formais das antoloxías que recollen este tipo de achegas, salientando a serie
“Sonárbore” de Galaxia. Dáse conta da variedade formal, temática e estilística deste tipo
de composicións, facendo fincapé nas das obras Poemar o mar (2016) de Antonio García
Teijeiro, galardoado co Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 2017, e Poemas
birollos para ler cos ollos (2016) de Fran Alonso. No eido da poesía xuvenil galega
destácase a obra de Paula Carballeira Nunca mascotas (2016). Por último, reflexiónase
sobre a necesidade de estudar, antologar, traducir e reeditar obras de poesía para a infancia
e mocidade.

Barreiro, Manuel, “Operación Kartoffel”, Tempos Novos, n.º 243, “cultura”, agosto 2017,
p. 67. LIX
Ofrécese unha recensión da obra de banda deseñada Lobada (Deputación da Coruña,
2016) con guión de José Trigo e debuxos de Ramón Trigo. Saliéntase que a temática da
obra pivota sobre o conflito da Segunda Guerra Mundial e a procura de volframio en
Galicia por parte dos nazis, pero tamén conta a busca dunha cura para as enfermidades de
transmisión sexual contraídas polos traballadores destinados a recoller este mineral e a
comercialización ilegal do volframio entre os fuxidos. Alúdese ás técnicas de debuxo
empregadas na composición salientando que se basean na utilización do lapis. Critícase
a falta de profundidade histórica e de extensión do argumento. Apúntanse os problemas
de edición do libro facendo fincapé na variedade tipográfica . Faise referencia a que a
obra quedou finalista no Premio Castelao de Banda Deseñada da Deputación da Coruña
no ano 2014.

Bragado, Manuel, “Hai futuro para a literatura infantil e xuvenil galega”, Tempos Novos,
n.º 247, “cultura”, decembro 2017, pp. 74-75.
Ofrécese unha panorámica sobre o mercado editorial da LIX galega na actualidade.
Reflexiónase sobre o descenso da edición de libros en galego fronte ao incremento e
mellora da produción de LIX. Destácanse as obras Poemar o mar (Xerais 2016) de
Antonio García Teijeiro, galardoada co Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil,
e A balada dos unicornios (Xerais, 2018) de Ledicia Costas, galardoada co Premio
Lazarillo de literatura xuvenil. Analízanse as tendencias en canto á produción e recepción
da LIX en galego, as características deste mercado e os retos aos que debe enfrontarse.
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Bitraga,“As viaxes da literatura infantil e xuvenil”, Tempos Novos, n.º 247, “cultura”,
decembro 2017, pp. 71-72.
Achégase unha análise sobre a tradución da LIX galega así como das traducións ao galego
de obras infantís e xuvenís estranxeiras. Neste último eido, saliéntase a relevancia dos
álbums ilustrados Aventuras dunha pinga de auga e Historia dunha lata de Begoña
Ibarrola e Os nenos de Bullerbyn de Astrid Lindgren. Tamén se incide na aparición de
Pippi Mediaslongas xunto coa doutras obras de autores internacionais coma Ole Lund
Kierkegaard, Janosch ou Tomi Ungerer, Pavel Srut ou Hirotaka Nakano. Analízase a
influencia dos certames literarios sobre a tradución. Destácase que Agustín Fernández
Paz integrou a antoloxía Best European Fiction de 2012 e que Fina Casalderrey optou ao
premio Astrid Lindgren mentres que García Teijeiro foi galardoado por Poemar o mar.
Apúntase a preponderancia da narrativa sobre os demais xéneros. Infórmase da tradución
ao inglés das obras A pomba e o degolado de Fina Casalderrey, Aire negro de Fernández
Paz, Dragal de Elena Gallego e O pintor de sombreiro de malvas de Marcos Calveiro.
Tamén se alude á tradución a outros idiomas das obras de Ledicia Costas e María Solar.

Casalderrey, Fina, “Un muiñeiro de verbas no corazón da escola”, Boletín da Real
Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 265-287.
Faise unha reivindicación da utilidade lingüística e cultural da produción literaria de
Manuel María en relación ao ensino. Con respecto ás posibilidades de emprego na escola,
alúdese ao proceso de publicación e recepción da súa obra e, achegando tamén
experiencias de traballo nas aulas, lévase a cabo a análise da temática, estrutura e estilo
dos seguintes textos: Os soños na gaiola, As rúas do vento ceibe, A luz resucitada, Terra
Chá, Ritual pra unha tribu capital de concello, Documentos personaes, Remol, Aldraxe
contra a xistra, Oráculos para cavaliños do demo, Mar Maior, Aventuras e desventuras
dunha espiña de toxo chamada Berenguela, Barriga Verde, Contos en cuarto crecente,
Unha sombra vai polo camiño, Como desapareceu a Atlántida e apareceron os lagartos,
A tribo ten catro ríos, Cando o mar vai polo río, Viaxes e vagancias de M. P., As ribeiras
son escuras, A galiña azul e O león e o paxaro rebelde.

Cortizas Varela, Olalla, “Ilustración na LIX. Na procura dun movemento uniformemente
acelerado”, Tempos Novos, n.º 247, “cultura”, decembro 2017, p. 72.
A propósito dunha análise panorámica sobre a evolución e o incremento da ilustración na
literatura LIX galega a partir da guerra, sublíñase o labor neste eido das editoriais
Kalandraka e OQO e faise referencia ao festival de Banda Deseñada “Viñetas dende o
Atlántico”.

Fernández, María Jesús, “A balada dos unicornios”, Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 287, “Libros”, “De 12 a 14 años” xaneiro-febreiro 2019, p. 61.
Sucinta síntese da obra A balada dos unicornios, de Ledicia Costas. Comeza subliñado
que foi gañadora do Premio Lazarillo 2017, e que a autora volve ambientar a nova obra
da súa saga nun ambiente steampunk, onde se mesturan ciencia e fantasía. Deseguido,
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pasa a informar da liña argumental seguida, onde a protagonista, Ágata McLeod, que
iniciará unha aventura para sandar ao seu compañeiro León. Sublíñase a capacidade da
autora para inzar de fantasía os seus relatos, ademais do uso que fai de temas como a
morte, que non resultan soamente un adorno dentro da narración. Finalmente, destácase
o elemento do amor dentro da obra, amosado dende unha perspectiva tradicional e dende
outras manifestacións menos convencionais.

Fernández, Mª Jesús, “Canta connosco!”, CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 277, “Libros”, “De 0 a 5 años”, maio-xuño 2017, p. 62.
Breve recensión do libro-CD-DVD de Migallas Canta connosco! acompañado das
ilustracións de Óscar Villán cuxa primeira edición data do 1996. A autora sinala que as
cancións ofrecen “temas variados, relacionados con las actividades de los niños, los
juegos, la lectura..., con su mundo infantil, y también con ciertos temas de interés general,
como el uso de la lengua gallega o la preservación de los bosques naturales”.

Fernández, Mª Jesús, “A casa do medo”, CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 275, “Libros”, “de 12 a 14 años”, xaneiro-febreiro 2017, p. 59.
Comentario da obra O contador de lume, de Agustín Fernández Paz. Dise que nela “el
autor va cambiando la orientación de la historia, que continúa como una aventura de
fantasía y misterio que se desarrolla en un mundo paralelo, con toques de esoterismo,
presencias fantasmales, dilemas que deben resolverse, encuentro con amigos que ayudan
y con enemigos peligrosos que ponen todo tipo de trabas, utilización de objetos mágicos
con extraordinarios poderes...”.

Fernández, Mª Jesús, “A fábula dos ratos mensaxeiros”, CLIJ. Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil, n.º 277, “Libros”, “De 8 a 10 años”, maio-xuño 2017, p. 64.
Breve comentario sobre a obra de Xan López Domínguez que cualifica como “toda una
revolución en el bosque contada de manera divertida, con un notable uso del lenguaje,
sobre todo en los diálogos, que dotan a los animales de voz propia y personalidad”.

Fernández, María Jesús, “Cándido e os demáis”, Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 287, “Libros”, “De 8 a 10 años” xaneiro-febreiro 2019, p. 58.
Breve referencia á obra Candido e os demais de Fran Pintadera. Destácase o galardón
recibido no ano 2018 en Santiago de Compostela, onde acadou o XI Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado. Descríbese o carácter do protagonista da obra, unha
personaxe que se sinte diferente e que coida non encaixar no mundo que o rodea.
Resáltase o bo uso da linguaxe, que resulta expresiva e capaz de expresar os sentimentos
da personaxe. Asemade, coméntase a importancia das imaxes de Christian Inaraja, que
pese a súa sinxeleza seguen continuando a liña expresiva comezada polo texto. Por
último, noméase a calidade da edición que acompaña ao texto e ás ilustracións,
característica da Editorial Kalandraka.
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Fernández, María Jesús, “Marcopola a illa remeira, 4: Avoa Power”, Cuadernos de
Literatura Infantil y Juvenil, n.º 276, “Libros”, “De 10 a 12 años” marzo-abril 2017, p.
70.
Achega unha síntese da obra Marcopola a illa remeira, 4: Avoa power, que vén sendo a
cuarta entrega dunha saga de Jacobo Fernández Serrano. Destaca a caracterización dos
personaxes da obra, que continúan a dinámica das obras anteriores e o principal fío
argumental, o roubo duns utensilios de pintura que levará aos protagonistas á persecución
do ladrón. Destácase o emprego da linguaxe da banda deseñada, acertado en canto á
narración da historia.

Fernández, Victoria, “¿Fin a diez años de crisis?”, CLIJ. Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil, n.º 279, setembro-outubro 2017, pp. 6-16.
Repaso dos acontecementos dos últimos 10 anos data de comezo da crise económica en
España. Entre os diferentes eventos destaca a homenaxe a Agustín Fernández Paz con
motivo do seu falecemento o ano pasado. Das súas obras sinala A casa do medo e O único
que queda é o amor pola que foi galardoado co Premio Nacional de LIX no 2008.

Fernández, Mª Jesús, “Galicia: conquistando prestigio y reconocimiento”, CLIJ.
Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, n.º 279, setembro-outubro 2017, pp. 48-61.
Analiza en profundidade a situación do sector editorial galego no eido da literatura infantil
e xuvenil e opina que conta cunha “muy notable calidad media de los títulos editados, la
incorporación constante de nuevas voces de gran interés, que aportan variedad de estilos
y temáticas, inno- vación del género y excelente uso del lenguaje”. A partir de diferentes
seccións vai comentando os títulos máis destacados do ano. O apartado dedicada ao
público xuvenil a partir de 12 anos divídeo en diferentes bloques temáticos. No primeiro
deles, titulado “A partir de la historia lejana o reciente”, inclúe Os nenos da varíola, de
María Solar; A boca do monte, de Celia Díaz Núñez; e Norteáns, de Mar Guerra. No
segundo, “Secretos del pasado”, aparecen, dunha banda, tres títulos de Héctor Cajaraville,
A caixiña dos rancores, O segredo da casa de Formoso e Denébola a Roxa; doutra,
encontramos o título A cea das enaguas, de An Alfaya, e O misterio de Portomarín, de
Antía Yáñez. En “Misterios inquietantes” inclúe O mostro de Ille, de Jorge Emilio
Bóveda; A soidade das medusas, de Iria Collazo; A casa do medo, libro póstumo de
Agustín Fernández Paz; e O bosque pálido, de Jaureguizar. Xa na sección “Problemas de
la sociedad actual” aparecen os nomes de Iria Misa, con Xa estou aquí; de María
Reimóndez, con Corredora; Eva Mejuto, con 22 segundos; David Pérez Iglesias, con
Todo o tempo do mundo; Anxo Fariña, con 4 xinetes; e Marilar Aleixandre, con Alí Babá,
Morxiana e os corenta usureiros. Continúa coa temática “Sagas que crecen, poesía y
reediciones” e aquí inclúe O camiño da Estadea, de Ramón Caride; Misión Tokyo, de
Andrés Meixide e Pere Tobaruela; A boca do inferno, de Jaureguizar; Nunca mascotas,
de Paula Carballeira; Cartas de inverno, de Agustín Fernández Paz; Bala perdida, de
Manuel Rivas; Conta saldada, de Suso de Toro; O enigma de Embívicus, de Xosé A.
Perozo; Costa do solpor, o regreso da Illa do Tesouro, de Xosé María Lema; Reckless, o
fío de ouro, de Cornelia Funke e traducido por María Alonso Seisdedos; Un monstro vén
a verme, de Patrick Ness e traducido por Xesús Fraga; A inmortal, de Ricardo Ruiz
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Garzón e traducido por Isabel Soto; Nemo, o rapaz sen nome, de Davide Morosinotto,
traducido por María Alonso Seisdedos; e Eu son Suleimán de Antonio Lozano e traducido
por Carlos Acevedo. O segundo dos grupos que estabelece é o dedicado ao público a partir
de 10 anos e aquí comeza por incluír as obras de Carlos López: O lume contador de
historias, Expedición Tilovonte e Cámbiache o conto! Logo disto continúa coas obras de
Manuel Uhía, O príncipe carpinteiro e A fábula dos ratos mensaxeiros, de Xan López
Domínguez. A primeira sección que distingue neste segundo grupo é “Realidad y
fantasía”, que acolle as obras Debaixo dun parasol, de Xavier Estévez e Azucena Arias
Correa; Avións de papel e Kibuko, de Xavier Estévez; Dadá, o amigo invisible, de Xavier
Frías; O neno Inverno, de María Canosa; Hilario e os tres medos, de Xoán Babarro; Os
Cabezomis na Mansión Espello, de Patricia Mallo e Marcos López Concepción; Pituxa,
a fantástica nena da caca de ouro, de López Concepción; Bruxa e familia, de Paula
Carballeira; Fred Quincalla, o nómade do mar, de Teresa González Costa; A cazadora de
estrelas, de María Canosa e Dani Padrón; O que nunca che contaron, de Kike Gómez e
Dani Padrón; e Contos do Sol e da Lúa, de Helena Villar Janeiro. Logo disto continúa con
“Poesía, cómic e teatro”. En poesía aparecen os títulos de Versos da tarde laranxa, de Ana
María Fernández; Versos para conversar, de Xoán Carlos Domínguez; Os días lebre, de
Clara López. En cómic só encontramos Avoa Power, de Jacobo Fernández Serrano e en
teatro O apalpador, de Carlos Labraña. No terceiro dos grupos, dirixido a “Prelectores y
primeros lectores” comeza falando do volume Carlos Casares. Vida e literatura, autor a
quen este ano se lle dedicou o Día das Letras Galegas. Con motivo disto sinala as
diferentes reedicións das obras de Casares ao redor do personaxe de Toribio. Máis adiante
pasa á sección “Libros-disco” e aparecen Pablo Díaz e a banda Tic, Tac, Toc; Aire, de
Maria Fumaça; Canta connosco!, do grupo Migallas; Cousas de papá, de Raúl Gómez
Pato e Blanca Barrio; Máis contos en cantos, de Almudena Janeiro e Borja Guerrero; e,
por último, Fíos do querer, de Cé Orquestra Pantasma. A última das seccións deste
terceiro grupo é “Grandes autores para pequeños” e aquí aparecen A vaca dixo mua, de
Gloria Sánchez; O segredo de Zoe, de Fina Casalderrey; e Nube de neve, de Xabier P.
DoCampo. O cuarto grande grupo recolle os álbums da editorial Kalandraka: A árbore da
escola, de Antonio Sandoval e Emilio Urberuaga; Os tres porquiños e As pescadoras,
adaptacións de Xosé Ballesteros; Venezia, de David Pintor; Matilde, de Sozapato; Mister
magnolia, de Quentin Blake; Rufus, Caracol, onde estás?, de Romi Ungerer; Alex e o
rato de corda; de Leo Lionni; Cepillo, de Carme Solé; Cinco minutos de paz, de Jill
Murphy, e Unha última carta, de Antonis Papatheodoulous e Iris Samartzi. A seguir inclúe
tamén os álbums das editoriais Xerais e Galaxia. Da primeira delas aparecen os títulos O
sombreiro do mago, de Ánxeles Ferrer; Animalario cotián... entre irmáns, de María Lires;
O cociñeiro Martiño, de Iago López e Macus Romero; Sementes, de Sonia García;
Abecedario ilustrado, de Carles Cano. Xa de Galaxia encontramos O noso Samaín, de
Loretta Birott, e, publicada na nova editorial NovaGalicia, Mel, unha mosca agradecida,
de Miguel Anxo Alonso Diz e Luz Veloso. O penúltimo dos grupos está dedicado a
“Libros de consulta y conocimientos” e destaca Inventario ilustrado das aves e Inventario
ilustrado de flores, de Faktoría K de Libros; Peixes e outra fauna marina, da Mesa pola
Normalización Lingüística, e Manual do bullying e A educación vial e eu, ambos os dous
de Miguel Anxo Alonso Diz e Xosé Tomás. O último dos grupos que Fernández elabora
neste traballo é “Reconocimiento y prestigio para la LIXGA” en que quere destacar dous
feitos importantes do período 2016-2017: o nomeamento de María Mayoral como como
Académica da Real Academia Galega e a designación de María Victoria Moreno como
próxima galardoada no Día das Letras Galegas do ano 2018.
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Fernández, María Jesús, “Todo o tempo do mundo”, Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 280, “Libros”, “De 12 a 14 años” novembro-decembro 2017, p. 66.
Síntese da obra Todo o tempo do mundo, do autor David Pérez Iglesias, na que se repasan
os principais contidos temáticos da obra e se achegan pequenas referencias en canto á
compoñente formal. No plano temático destácase o argumento da historia, no que a
protagonista, chamada Ariadna, rememora unha estancia en Galicia co seu avó. Destaca
que dende a historia particular das personaxes pásase a tratar asuntos de carácter
universal, como é o abandono do rural ou a perda das tradicións. En canto ó plano formal,
lóuvase o emprego dunha linguaxe limpa e poética, que é capaz de crear imaxes cheas de
forza e transmitir sentimentos. Finalmente sinálase que a obra en cuestión foi premiada
co Premio Merlín no ano 2016.

Fernández, María Jesús, “Tres noticias sobre la LIJ desde Galicia”, Cuadernos de
Literatura Infantil y Juvenil, n.º 276, marzo-abril, pp. 65-66.
Achega tres novas de relevancia sobre a Literatura Infantil e Xuvenil galega. En primeiro
lugar, destaca a exposición no Palacio Municipal de Exposiciones Kiosko Alfonso de A
Coruña, patrocinada polo Concello da mesma cidade, e no que se pode contemplar unha
mostra de máis de dúas centas obras de Xosé Cobas. Na exposición do artista achéganse
ilustracións empregadas en dúas obras, O libro das viaxes imaxinarias, na editorial
Xerais, e Cadros para unha exposición, de Kalandraka Editora. Destácase da súa obra o
emprego hábil do cromatismo e do leitmotiv que representan os obxectos e a arquitectura
nas súas ilustracións. A exposición conta cun catálogo que achega textos introdutorios de
Teresa Durán e Xabier P. DoCampo. En segundo lugar, destácase o nomeamento de
Marilar Aleixandre como nova académica da Real Academia Galega. Destácanse algúns
feitos biográficos da intelectual ademais que se destaca a boa acollida dende o sector
vencellado á Literatura Infantil e Xuvenil. Sublíñase a contestación ao seu discurso,
centrado na paisaxe, da man de Fina Casalderrey, a quen destacan como escritora de
Literatura Infantil e Xuvenil dentro do sistema literario galego. En terceiro e último lugar
destácase a entrega do Premio Rosalía de Castro 2016 a Mariasun Landa por parte do
Club PEN de Galicia, que fixo entrega do galardón á autora na Cidade da Cultura de
Santiago de Compostela. Destácase a bibliografía da autora, centrada especialmente no
ámbito da Literatura Infantil e Xuvenil.

Fernández, María Jesús, “O camiño da Estadea”, Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 280, “Libros”, “Más de 14 años” novembro-decembro 2017, p. 68.
Breve síntese aproximativa á obra O camiño da Estadea, de Ramón Caride, quinta novela
da saga Sheila e Said. Rememórase o comezo da saga do autor, que principiou con Perigo
vexetal. Asemade, destácase o carácter ecolóxico e crítico coa contaminación da última
entrega. Na historia os protagonistas fican afastados até que se reunirán en África Central,
onde terán que resolver a sospeitosa morte dun operario.

Fernández, Mª Jesús, “O lume contador de historias”, CLIJ. Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil, n.º 275, “Libros”, “de 10 a 12 años”, xaneiro-febreiro 2017, p. 58.
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Comentario sobre a obra de Carlos López e da ilustradora Carole Hénaff. Apunta, entre
outras cousas que “el autor crea una trama argumental que constituye una unidad narrativa
y que, al mismo tiempo, le permite ir insertando de manera muy ágil pequeños cuentos”.

Fernández Rial, Rosalía. “Balea”, Revista Galega de Educación, n.º 67, 2017, p. 98.
Coméntase Balea (Kalandraka, 2015), de Federico Fernández e Germán González.
Saliéntase o carácter didáctico deste libro en forma de despregábel ilustrado. Explícanse
os valores educativos a partir da banda deseñada e o álbum ilustrado infantil e a proposta
intertextual que Fernández e González crean co libro.

Ferreira Boo, Carmen, “Narrativa: diversidade, orixinalidade e amenidade”, Tempos
Novos, n.º 247, “cultura”, decembro 2017, pp. 70-71.
Achégase unha panorámica da narrativa infantil e xuvenil galega na actualidade. Sinálase
a importancia dos álbums que trasladan á infancia os contos populares orais. Coméntase
a relevancia das revisións humorísticas de contos nas obras destinadas á nenez,
destacando Quen da a quenda?, de Héctor Cajaraville, ou Cámbiache o conto!, de
Pinto&Chinto. Infórmase da relevancia da temática sobre animais e a prol da preservación
do medio ambiente. Faise fincapé no éxito das obras galardoadas co Premio Merlín
clasificándoas segundo o seu argumento: Todo o tempo do mundo, de David Pérez, e
Muriel, de María Canosa, de temática realista sobre vínculos entre xeracións;
Esmeraldina, de Ledicia Costas, de fantasía, e O meu pesadelo favorito, de María Solar,
que mestura o fantástico e o real. Anótase a volta de clásicos coma Neira Vilas, Manuel
María ou María Victoria Moreno xunto coa aparición de novos escritores como Érica
Esmorís, co seu libro Nena e o mar, galardoado co Premio Merlín. Dáse conta da
continuidade de series coma “Os Sabuxos” e “Tintimán”, de Jaureguizar; “Formig4s”, de
Pere Tobaruela, ou “Dragal”, de Elena Gallego Abad. Sinálanse os vieiros temáticos da
literatura xuvenil actual, incluíndo a fantasía épica, con autores como Andrea Barreira; a
fantasía, con Ledicia Costas e a súa novela Jules Verne e a vida secreta das mulleres
planta; a novela histórica, con María Solar e Os nenos da varíola; de aventuras, con
Manuel Lourenzo e a obra Ceiba de Luz, galardoada co Premio Jules Verne; coral e de
aprendizaxe, con Andrea Maceiras e a obra Europa Express; sobre as preocupacións da
sociedade actual; detectivesca; distópica; ou de misterio, como A casa do medo, de
Agustín Fernández Paz. Por último, destácanse as obras de relatos coma Contos
nerviosos, de Fran Alonso, e De paraugas, de Paco Martín.

Ínsua, Emilio X. e Isabel González Avión, “Habaixo o colexio!, de Geoffrey Willians”
Aulas libres, nº 9, “para ver, para ouvir, para ler”, novembro 2017, p. 36.
Ofrécese unha breve recensión da tradución do libro Down with Skol! da man do selo
Sushi Books e Edicións Rinocerontes de Cantas. Despois de falar sobre a estrutura da
obra, dividida en sete capítulos, saliéntase o carácter visual da obra ao ir acompañada
dunha serie de ilustracións sobre as historias de cada capítulo.
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Kunde, Karo e Mariona Masgrau Juanola, “Libros hormiguero”, Cuadernos de
Literatura Infantil y Juvenil, n.º 276, “Estudio”, marzo-abril 2017, pp. 32-39.
Trata o subxénero dos “libros formigueiro”, grandes ilustracións que achegan multitude
de pequenos detalles que confiren carácter narrativo a multitude de personaxes
simultaneamente. Dentro dalgunha das obras que repasa destaca o proxecto realizado en
Balea, unha obra de Federico González e Germán González. No artigo emprega a obra
para exemplificar a transgresión do xénero, que adoita centrarse en escenarios xeralmente
arquitectónicos e que no caso de Balea acude á disección dun gran mamífero como
escenario onde se desenvolven as diferentes accións dos personaxes.

Lis, Xaime, “20 anos Viñetas desde o Atlántico”, Tempos Novos, n.º 245, “cultura”,
outubro 2017, pp. 78-81.
Co gallo da vixésima celebración do festival Viñetas desde o Atlántico faise referencia ao
xurdimento deste evento, aludindo ás iniciativas precedentes de Carlos Portela en Vigo e
de Benito Losada en Ourense coas Xornadas de Banda Deseñada. Con respecto á
literatura galega, faise referencia á papel de Miguelanxo Prado como promotor do
festival. Infórmase da presenza, na última edición, dunha exposición sobre a banda
deseñada galega das últimas dúas décadas. Tamén se subliña o papel fundamental deste
evento para a difusión da banda deseñada galega e doutros festivais na mesma liña como
Autobán. Saliéntase a obra Licor Café editada por Demo como novidade editorial da
vixésima edición de Viñetas desde o Atlántico. Sinálase que esta obra foi editada por
Demo e que está constituída por trece relatos de diversidade xenérica e estilística.

Lorenzo Gil, César, “Laura Sáez, editora da editorial Pata de Peixe”, Tempos Novos, n.º
247, “cultura”, decembro 2017, pp. 76-77.
Achégase unha entrevista a Laura Sáez, editora da editorial Patas de Peixe, a raíz de
acadar as vinte publicacións. Faise referencia á aparición, a cargo desta editorial, das
obras Primeira semana na escola de vacas, de Andy Cutbill e Russell Ayto, e máis do
segundo volume da serie A vaca que puxo un ovo. Dáse conta do nacemento e percorrido
da iniciativa, así como dos seus principais obxectivos, criterios de edición e éxitos
comerciais. Destácase a popularidade da obra O Grúfalo e a novidade que supón a
tradución ao galego do álbum de Jeffers A meniña dos libros, sobre a vida dunha nena en
Auschwitz.

Mociño, Isabel, “Vogando nun mar de poesía: Antonio García Teijeiro”, Tempos Novos,
n.º 246, “Protexta”, “cultura”, novembro 2017, p. 84.
Ofrécese unha recensión da obra Poemar o mar (Xerais, 2016), de Antonio García
Teijeiro. Alúdese a outras obras poéticas relacionadas co mar coma as composicións de
Martín Códax recollidas no Pergamiño Vindel ou o libro De catro a catro de Manuel
Antonio. Destácase que Poemar o mar foi galardoada co Premio Nacional de Literatura
Infantil e Xuvenil. Reflexiónase sobre o papel que desempeñan os premios sobre a
creación, a canonización e a difusión da literatura. Faise referencia ao labor de Antonio
García Teijeiro como creador e divulgador da poesía no ámbito educativo. Apúntase que
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a obra presentada constitúe o remate da triloxía integrada por outra obra en galego
Palabras do mar (Embora, 2015). Achéganse as principais características da produción
de Teijeiro presentes no libro, tales como a intertextualidade, a variedade métrica, as
imaxes visuais, a sonoridade, as interpelacións ao lector, a comicidade e a protesta.

Mociño González, Isabel, “O estudo da Literatura Infantil e Xuvenil ou a relatividade da
periferia”, Tempos Novos, n.º 247, “cultura”, decembro 2017, p. 69.
Achégase unha análise sobre os estudos de LIX galega na actualidade. Reflexiónase sobre
o incremento e a consolidación da creación e do estudo da LIX galega. Afóndase na
evolución e as características dos estudos da LIX en Galicia, na Península Ibérica e en
Latinoamérica. Apúntanse obxectivos para acadar a difusión dos estudos da LIX no
ámbito do ensino e no familiar pero tamén nas bibliotecas e librarías. Destácase a
necesidade de apoios institucionais para a promoción da LIX. Por último, saliéntanse as
contribucións dos grupos de investigación centrados na literatura infantil e xuvenil coma
a Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ)
responsábel da revista AILIJ e a revista do grupo ELOS que vincula o estudo da LIX
galega, portuguesa e brasileira. Tamén se destacan as achegas da rede temática LIJMI
coordinada por Blanca-Ana Roig e a relevancia da Historia da Literatura Infantil e
Xuvenil galega (Xerais, 2015). Apúntase a necesidade de difusión da LIX entre os
mediadores para impulsar esta literatura aludindo ás ideas de Agustín Fernández Paz.

Moreda Rodríguez, Ana Belén, “Fernández, M., A. C. Macedo, I. Mociño & A. M.
Ramos (coords.) (2015). De como a Literatura para a Infância e a Juventude «é chamada
à guerra». Reflexões sobre os conflitos bélicos na Galiza e em Portugal / De como a
Literatura para a Infancia e a Xuventude «é chamada á guerra». Reflexións sobre os
conflitos bélicos en Galicia e Portugal. Porto: Tropelias&Companhia / inED (Centro de
Investigação e Inovação em Educação)- ESE-IP Porto (Portugal), 284 pp. ISBN: 978989- 8582-41-6.”, ANILIJ, 15, 2017, pp. 203-206.
Ofrécese unha recensión da obra De como a Literatura para a Infância e a Juventude «é
chamada à guerra». Reflexões sobre os conflitos bélicos na Galiza e em Portugal / De
como a Literatura para a Infancia e a Xuventude «é chamada á guerra». Reflexións sobre
os conflitos bélicos en Galicia e Portugal (Tropelias&Companhia, 2015). Advírtese que
constitúe un monográfico sobre o tratamento da temática bélica na Literatura Infantil e
Xuvenil. En canto á literatura galega destácanse os estudos históricos sobre a presentación
da guerra de Carmen Ferreira Boo nas obras de Camilo Díaz Baliño e Xosé Neira Vilas.
Tamén se salientan as análises de Eulalia Agrelo sobre a representación da guerra na
produción literaria de Agustín Fernández Paz e de Blanca-Ana Roig na obra O principio
de Paula Carballeira. Por último, destácanse os estudos de Isabel Mociño sobre a presenza
da Guerra Mundial na obra U-49 de Rafael Lema e de Mar Fernández Vázquez na obra
Febre de Hector Carré.

Pena Presas, Montse, “Soñar sen cancelas: Manuel María e a construción dunha
educación literaria en galego”, Boletín da Real Academia Galega, n.º 377, 2017, pp. 155168.
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Achégase un estudo do contexto histórico, social, literario e cultural no que xorden as
obras de Manuel María destinadas á infancia e á mocidade. A partir dos exemplos
concretos d’ Os soños na gaiola, Barriga Verde, Aventuras e desventuras dunha espiña
de toxo chamada Berenguela ou a triloxía de Manuel de Paderna, dáse conta das
circunstancias de publicación e recepción destas obras, destacando a escaseza de textos
dirixidos aos máis novos na época e tamén o papel do ensino na necesidade de xurdimento
desta literatura. Ofrécese unha análise do contexto histórico de concepción e recepción,
así como da estrutura a temática das obras poéticas Os soños na gaiola e As rúas do vento
ceibe; dos textos dramáticos Barriga Verde e Aventuras e desventuras dunha espiña de
toxo chamada Berenguela e dos textos narrativos O bigote de Mimí, A tribo ten catro ríos,
Cando o mar foi polo e Viaxes e vagancias de M.P. reconsiderando, no tocante ás pezas
teatrais e á triloxía narrativa sobre Manuel Paderna, a adscrición á literatura infantil e
xuvenil.

Pousada Pardo, Verónica, “Teatro: precariedade e potencialidade”, Tempos Novos, n.º
247, “cultura”, decembro 2017, p. 70.
Desenvólvese unha análise sobre a produción de teatro infantil e xuvenil galego na
actualidade. Faise referencia á prosperidade da que gozou este xénero coas achegas de
Carlos Casares, Eduardo Blanco Amor e Manuel María. Destácase a importancia dos
premios para manter e consolidar a creación de obras de teatro, aludindo a varios certames
de relevancia coma o Manuel María de Literatura Dramática Infantil, o Barriga Verde de
Teatro para Monicreques, o Premio O Facho de teatro infantil e o Estornela de Teatro para
Nenos. Saliéntase a obra de teatro do escritor Carlos Labraña aludindo á temática actual
da súa produción e destacando as pezas Moito Morro Corporation (2016), Sociedade
Ilimitada (2016) ou O valo (2017), centradas na crise económica as dúas primeiras e na
situación dos refuxiados a última. Tamén se destaca a contribución de Editorial Fervenza
ao xénero coa colección “A Pinguela. Teatro escolar para ler e representar”. Por último,
reflexiónase sobre a necesidade de que se demande a creación de teatro galego dende o
ámbito educativo.

Sáiz Ripoll, Anabel, “El hombre que bebe sueños”, CLIJ. Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil, n.º 275, “Estudio”, “Homenaje a Agustín Fernández Paz”, xaneirofebreiro 2017, pp. 36-53.
Reportaxe que analiza en profundidade a vida e obra de Agustín Fernández Paz. Dende
un repaso pola súa biografía a autora detense nas súas obras máis coñecidas, as temáticas
máis comúns na súa produción literaria, os espazos e influencias de entre as que destacan
Álvaro Cunqueiro e Celso Emilio Ferreiro. Faise especial fincapé nas súas obras
traducidas ao español como Cartas de invierno, Avenida del parque, 17, Los corredores
de sombras ou Noche de voraces sombras, todas elas publicadas previdamente en lingua
galega.

Sobrino Freire, Iria. “O meu tío Xakim”, Revista Galega de Educación, nº 68, 2017, p.
99.
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Faise unha recensión do libro O meu tío Xakim (El Patito Editorial, 2016), de Fermín
Solís, traducido ao galego por Anxos Sumai. Saliéntase a sinxeleza narrativa propia dun
libro infantil e o xogo de voces e perspectivas que se presenta na historia. Dende o punto
de vista estilístico destácase o trazo espontáneo e a fluidez do conto.

Vázquez Freire, Miguel, “Nomes de muller: a profecía cumprida”, Tempos Novos, n.º
242, “cultura”, xullo 2017, pp. 72-76.
Ofrécese unha achega ao perfil das creadoras cunha obra que contribuíu á renovación da
cultura galega nos últimos anos. No eido da literatura saliéntase a figura de Ledicia Costas
aludindo a que foi galardoada co Premio Nacional de Literatura Infantil e co Premio
Merlín por Esmeraldiña, a cociñeira difunta. Saliéntase a abondosa tradución e recepción
da obra desta escritora e equipárase á da produción de Agustín Fernández Paz.

Vázquez Freire, Miguel. “Robert Louis Stevenson: A ética da aventura”, Revista Galega
de Educación, nº 68, 2017, p. 94-98.
Preséntase unha panorámica da vida e obra do autor escocés vitoriano Robert Louis
Stevenson. Primeiro fálase da novela A illa do tesouro, como unha das primeiras novelas
escritas cun lector adolescente en mente. Explícase que igual que A illa do tesouro,
Stevenson escribe a novela como Kidnapped (As aventuras de David Balfour en galego)
por fascículos na revista Young Folks, dirixida a un público novo. Exponse que Stevenson
cultivou outras temáticas como o terror con Dr. Jekill e Mr. Hyde, a poesía con A Child’s
Garden of Verses, ou ensaio. Saliéntase especialmente a novela A illa do tesouro como
epítome das novelas de aventuras. Fálase do carácter didáctico das novelas deste xénero
nas que priman as alegorías morais para desta maneira dar ferramentas aos adolescentes
que puidesen usar na vida real extrapolando as peripecias dos protagonistas.

Vega, Rexina, “Máis danos que beneficio”, Tempos Novos, n.º 243, “todo é peixe”, agosto
2017, p. 56. LIX
A raíz dunha revisión crítica sobre a opinión de Javier Marías en relación á obra poética
de Gloria Fuertes reflexiónase sobre a consideración secundaria da literatura para a
infancia. Alúdese ás criticas sobre esta literatura que xurdiron a conta da decisión de
homenaxear a María Vitoria Moreno co gallo da celebración do Día das Letras Galegas.
Por último, alúdese á definición que Agustín Fernández Paz achegaba sobre este tipo de
literatura ao concibila para o lector ao que vai dirixida e non só para o lectorado adulto.

Villanueva, Malores, “Culturgal 2017”, Grial, n.º 216, “O rego da cultura”, outubro,
novembro e decembro 2017, pp. 8-9.
Ofrécese unha achega aos eventos máis destacados do Culturgal 2017. No tocante á
literatura galega, menciónase a presentación por parte da escritora Olga Brañas do seu
libro-CD Pitusa Semifusa e os estilos musicais e tamén da obra As que máis molan!! a
cargo de María Fumaça. Faise fincapé en que estiveron presentes no festival unha serie
de escritores, entre eles, Ledicia Costas, María Solar, Carlos Lema, Pedro Feijoo, Xabier
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P. Docampo, Francisco Fernández Naval, Berta Dávila, Ismael Ramos, María do Cebreiro
e Yolanda Castaño. Tamén se fai referencia a que Carlos Casares foi o escritor recoñecido
polo Día das Letras galegas no 2017 e que María Victoria Moreno será a seguinte escritora
obxecto da mesma homenaxe. Alúdese á realización de debates sobre o Pergamiño Vindel
co gallo da súa exposición no Museo do Mar de Vigo.
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VII. 5. 4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Agrelo, E., “Reedítase Cartas de inverno”, El Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 2 abril 2017, p. 6.
Comeza dando conta de como foi a elaboración e publicación de Cartas de inverno, de
Agustín Fernández Paz, no momento da súa primeira edición en 1994. Dise cales foron
os puntos de partida para o autor á hora de concibir este relato de terror psicolóxico (o
anuncio publicado nun xornal galego e a influencia que no autor deixou Os mitos de
Cthulhu, do Círculo de Lovecraft) e coméntase a estrutura da obra a partir do xogo das
matrioskas aplicado ás voces narrativas. A continuación, informa dos motivos polos que
Edicións Xerais de Galicia fixo unha edición conmemorativa a finais de 2016 e analiza
polo miúdo as innovacións que esta presenta (por exemplo, epílogo revisado polo autor,
encadernación en flexibook e ilustracións orixinais de Antonio Seijas etc.). Finalmente,
lembra as razóns polas que esta obra cativa o lectorado (prosa cinematográfica, tratamento
da amizade, capacidade do autor para ensamblar a cultura e a mitoloxía de noso coa
escrita de autores clásicos da literatura de terror etc.) e algúns trazos do seu argumento,
así como as linguas ás que foi traducida e algúns dos merecementos que lle foron
outorgados.

Blanco Casás, Laura, “Un bo sabor narrativo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 610,
“Libros, 19 xaneiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 563, “Letras galegas”, 21
xaneiro 2017, p. 10.
Comentario sobre Tom, Huck e o misterio de trabe de ouro (Urco Editora, 2016), de Alex
Bayorti, nome literario de Alexandra Martínez Martínez, autora natural de Cantabria, pero
namorada de Galicia, da que se ofrece algunha información. Lémbrase que esta obra
gañou o Certame Literario de Relato de Aventuras Antón Avilés de Tamarancos e que o
galardón foi entregado por Xavier Castro Rodríguez, profesor e director da revista Casa
da Gramática do IES Virxe do Mar da vila de Noia. Laura Blanco sinala que se trata dun
relato de aventuras, que deixa unha boa sensación ao lelo, no que existen chiscadelas a
Mark Twain e no que están presentes as lendas galegas.

Bouzas Gorgal, Belén, “Máis alá dos torques”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 21 maio 2017, p. 6.
Despois de lembrar a traxectoria da Mar Guerra no eido da Literatura Infantil e Xuvenil
galega, detense na súa última novela, Norteáns (Xerais, 2016), que “reconstrúe, con
ambición e minuciosidade, a sociedade castrexa”. Dáse conta da arquitectura coral da
obra e lémbranse algúns trazos do argumento. A seguir, coméntase que non se trata só
dunha novela histórica, senón que tamén é “unha sorte de filosofía de vida” a través de
diferentes pegadas que a autora vai deixando ao longo do relato. Sinálanse algúns dos
temas presentes e coméntase que é precisa certa bagaxe por parte do lectorado para unha
mellor comprensión. Finalmente, cualifícase a escrita da autora como “áxil” e
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“cinematográfica” e dise que Norteáns pode espertar admiración e interese pola sociedade
castrexa, a iconografia e a historia en sí mesma.

Carballo, Xulio, “Rosalía, a raíña de febreiro”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 235, 23
febreiro 2017, p. 8.
Comeza lembrando que no mes de abril se conmemora o vinte e cinco aniversario da
publicación “dun fito tanto no eido da Banda Deseñada como no do reintegracionismo”:
História da língua em banda desenhada. Refire que conseguiu, “contra todo prognóstico,
un notábel éxito e repercusión”, chegando a “vender máis de 5.000 exemplares, cifra non
superada até a chegada da revista Golfiño”, un éxito épico xa que “o álbum só tería sido
vendido a man polos propios autores e colaboradores”. Explica que xurdira “cunha clara
vontade didáctica e coa ollada posta no fornecemento ás aulas de secundaria dun valioso
material didáctico, seguindo neste senso o ronsel deixado aló polos anos setenta pola
histórica revista Vagalume”. Destaca o “rigor científico” e o labor desenvolvido polos
integrantes do Grupo Pestinho para “redixir e trasladar ditos textos á linguaxe da BD”.
Remata enumerando as melloras inseridas na reedición de 2016, publicada por Através
Editora, referidas á corrección de grallas, ampliación de material gráfico e de textos e á
renovación da capa.

Conde, Alfredo, “Agasallar ós visitantes”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros
días”, 15 xaneiro 2017, p. 4.
Logo dunha anécdota persoal, coméntase que vén de saír do prelo Torre de Hércules. A
lámpada do mundo (Trifolium, 2016), de Xosé Ramón Loureiro Calvo, unha edición
fermosa editada en tres linguas, galego, castelán e inglés, destinado ao público miúdo.
Indícase que no libro se achega á historia do Faro de Hércules a través da historia. Sobre
o estilo, afírmase que o texto ten a concisión propia dun xornalista e da beleza do escritor;
sobre as ilustracións, destácase que presentan unha grande arte a través dunha linguaxe
formal e cromática que o sitúan como unha promesa neste campo.

Cortizas, Olalla, “Míster Magnolia, relato enerxético para lectores curiosos”, El Correo
Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 10 setembro
2017, p. 4.
Dise que a editorial Kalandraka editou en outubro de 2016 Míster Magnolia, unha obra
publicada orixinariamente no Reino Unido en 1980 e coa que o debuxante británico
Quentin Blake gañou nese mesmo ano a medalla Kate Greenaway, así como,
posteriormente, outros galardóns. Coméntase que este ilustrador é coñecido por ser o
debuxante de cabeceira de Roald Dahl e destácase que Míster Magnolia amosa a súa
capacidade para combinar as funcións de escritor e de ilustrador. A continuación,
infórmase do argumento da obra e destácase que a rima e o ritmo acumulativo capta o
interese do lectorado máis novo. Coméntase que na obra se xoga coa repetición de
estruturas narrativas, pero dun xeito áxil e fresco, onde as frases sinxelas e curtas
conxugan especialmente ben coa xestualidade do trazo do autor. A seguir, analiza as
características das ilustracións e dise que a obra conseguirá divertir o lectorado, activar a
súa curiosidade e contaxiarlle o gusto pola lectura.
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Fernández, Paula, “Acertada adaptación”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 623,
“Libros”, 20 abril 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 574, “Letras galegas”, 8 abril
2017, p. 10.
Comentario sobre a obra de Enrich Lluch Girbés O chepudo de Notredame adaptada ao
galego. Lémbrase que trata a historia de Esmeralda e Quasimodo e que fala da
importancia da beleza interior.

Fernández Mosquera, Ana, “Guerras mundiais na LIX”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 18 xuño 2017, p. 4.
Informa da publicación de Reflexos das dúas guerras mundiais na LIX (2016), un novo
monográfico da Rede Temática de Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles
del Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI). Dise que o título anticipa o contido e
informa de que se corresponde cun conxunto de ensaios centrados en como, dende
diferentes perspectivas, se reflectiron nas literaturas infantís e xuvenís as guerras
mundiais. Compárase a estrutura deste volume con outros anteriores publicados por
LIJMI, co apoio do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e de
Edicións Xerais de Galicia, e dáse conta da autoría e do contido dos diferentes traballos
que o conforman (artigo introdutorio, estudos panorámicos, comentarios cara á formación
lectora e artigo sobre ilustración). Finalmente, cualifícase como “obra de consulta
imprescindible para aqueles que teñan que realizar recomendacións lectoras, seleccións
temáticas ou labores de formación literaria e que está dirixido en primeiro lugar a
docentes, bibliotecarios ou animadores culturais, aínda que tamén a familias e a todo o
público interesado na LIX”.

Fernández Vázquez, M., “Partido de fútbol mixto”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 21 maio 2017, p. 6.
Comeza destacando a relevancia do premio en homenaxe a Juan Carlos Onetti, antes de
centrarse no relato infantil O enigma de Mona Lisa (2016), de María Noel Toledo,
merecedor do galardón e que, antes de editarse en Uruguai, viu a luz en galego, grazas á
tradución de Iolanda Veloso Ríos. Indica que esta “ilustradora” creou unha “historia coral,
baseada na vida cotiá, pero chea de referentes culturais que Mariel, a nena narradora
protagonista e, ás veces, omnisciente, vai aprendendo no evoluír da trama”. Detense no
interese da familia da protagonista pola Arte e pola Literatura e resalta os “obxectos
estraños e antigos” (p. 12) da casa da avoa, quen a anima “a fabular” e xunto a quen
“comeza a coñecer a fascinante vida do Tío Safari e atopa unha tarxeta, xunto a cartas de
amor do avó, onde nomea a Mona Lisa”. Apunta as claves da trama e o significado do
título do relato, e finaliza detallando o “proceso de madureza de Mariel”.

Fernández Vázquez, Mar, “Personaxes inesperados”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 22 xaneiro 2017, p. 4.
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Comenta que “a reiterada procura da innovación formal e temática” marca a escrita
narrativa e poética de Fran Alonso e sinala como exemplos as súas últimas obras
infantís: Poemas birollos para ler cos ollos (Xerais, 2016) e Contos nerviosos
(Embora, 2016). A seguir, comenta a última obra citada, da que afirma que “propicia
un debate sobre a autonomía dos personaxes e os trazos formais dos contos”. Salienta
que as catro historias de Contos nerviosos están protagonizadas, respectivamente, por
“catro personaxes, situados fóra dos cánones tipificados” e destaca que o autor os
presenta “como meros recursos que move ao chou durante o proceso creativo da escrita
da obra”. Atribúe esta ollada autorial á tentativa do autor “de rachar coas marxes
xenéricas e amosar o evoluír dos personaxes respecto ao contexto, a acción e sobre todo
á innovación temática e formal”. Remata precisando os trazos que comparten os catro
contos, detalla o conflito individual de cada personaxe protagonista e a axuda externa
que reciben para conseguir transformar o conflito e “derribar os muros imaxinarios
que os personaxes crearan para autoconvencerse da imposibilidade de formar parte da
sociedade”.

Fernández Vázquez, Mar, “Camiño cara ao máis alá”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 2 abril 2017, p. 6.
Achega a Esmeraldina, a pequena defunta (Xerais, 2016), de Ledicia Costas,
recoñecido co Premio Fervenzas 2016 ao Mellor Libro de Literatura Infantil, secuela
do relato merecedor do XXIX Premio Merlín de Literatura Infantil 2014, Escarlatina,
a cociñeira defunta (Xerais, 2014). Encomeza aludindo ao debut literario da autora,
antes de centrarse na secuela, da que apunta, como tema, a asimilación de converterse
nunha pantasma, tras a morte física. Refire que a protagonista, Esmeraldina, “sofre
un proceso de adaptación progresiva” que finaliza cando “acepta viaxar cara ao Alén
Mundo, cando a familia asimilou a súa perda”. Explica o significado da escolla do
Hotel Fantastique como escenario da acción, apunta que a avoa chef, A Tremenda,
pese a ser un personaxe secundario na secuela, ten unha “presenza ineludible” no
desenvolvemento da historia e alude ao significado da reprodución do manuscrito
atopado do receitario. Remata enumerando as achegas principais da secuela.

Ferreira, Carmen, “Axente Riciños ao rescate dos máis desfavorecidos”, El Correo
Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 19 marzo 2017,
p. 4.
Comeza lembrando quen é El Hematocrítico, así como dando conta dalgúns dos seus
traballos que lembran as técnicas de Gianni Rodari. A seguir, detense nas achegas
traducidas ao galego e, máis polo miúdo, en Axente Riciños (Xerais, 2016). Informa de
como o autor reconstrúe o coñecido conto da tradición británica Riciños de ouro,
ofrecendo algúns trazos do argumento da obra, e comenta como é representada a
protagonista, que rompe cos estereotipos, a xeito de heroína xusticeira, polo ilustrador
Alberto Vázquez. Finaliza cualificando a obra de “divertida reinterpretación que revira
con humor contos coñecidísimos polo público lector infantil”.
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Ferreira, Carmen, “Como che cambia o conto”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30 abril 2017, p. 6.
Primeiramente destácanse as características fundamentais da identidade literaria do dúo
artístico Pinto&Chinto, entre as que se nomean o humor, a creación de seres peculiares e
extravagantes, a escolla de situacións especiais, a querenza polo absurdo e a
intertextualidade, tanto con clásicos da Literatura Infantil e Xuvenil galega coma con
clásicos da literatura universal e da literatura infantil. A seguir, detense en Cámbiache o
conto (Xerais, 2016), a súa última obra publicada. Cualifícase esta de “interesante,
orixinal e novidosa achega aos contos da transmisión oral e de H. C. Andersen máis
coñecidos na cultura occidental”. Destácase que se trata dunha nova lectura de vinte e
cinco contos na que se manteñen a trama e os personaxes, mais na que se cambian os
finais, agora renovados e cargados de humor, na liña dos exercicios literarios propostos
por Rodari na súa Gramática da fantasía. Coméntase que os autores botan man do
microrrelato, como xa fixeran noutras obras anteriores que Carmen Ferrreira nomea, e
indica que o lectorado pode compartir “interesantes experiencias lectoras en familia”
neste “interesante exercicio de intertextualidade para nenos e adultos”.

Ferreira, Carmen, “Pechando a caixiña dos rancores”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 10 setembro 2017, p. 4.
Comeza lembrando que as obras de Héctor Cajaraville son obras de calidade literaria
incuestionábel. A seguir, detense n’A caixiña dos rancores (Vidas cruzadas) (Xerais,
2016), Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil 2015. Carmen Ferreira sinala
que presenta doses de intriga e suspense, así como unha temática que non se tiña tratado
na Literatura Infantil e Xuvenil galega: o roubo de bebés en centros médicos rexentados
por relixiosas na época franquista. Destácase que o autor crea unha trama interesante e
verosímil que atrapa o lectorado dende o inicio e que é atinado o tratamento da relación
interxeracional que se estabelece. A seguir, lémbrase o argumento desta novela con trazos
de detectivesca na que se salienta “a lectura áxil, fluída e trepidante na que teñen cabida
a transcrición das conversas propias entre os rapaces vía whatsapp, coa súa xerga
específica, e na que recenden temas como a soidade dos anciáns, as inxustizas infrinxidas
sobre as nais solteiras ou soas, os abusos dos poderosos sobre os humildes e o acto de
arrepentimento”. Finalmente, destácase a personaxe de Chiruca e a súa “personalidade
peculiar”, non allea á “retranca propia galega”, da que se di que configura o “retrato dunha
xeración que padeceu e sufriu pola súa condición social”.

Ferreira Boo, Carmen, “A loita pola supervivencia”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 4 xuño 2017, p. 6.
Fálase do éxito da escritora viguesa Ledicia Costas entre a crítica e o público e sinálanse
algúns dos premios que ten recibido. A seguir, detense na análise de Jules Verne e a vida
secreta das mulleres plantas (Xerais, 2016), Premio Lazarillo de Literatura Xuvenil 2015
e Premio na II Gala do Libro na categoría de Literatura Infantil e Xuvenil. Coméntase
que presenta “unha imaxinativa e cinematográfica trama” que mestura episodios
históricos reais con outros ficcionais e sinálase que a obra atrapa o lectorado dende o
inicio cunha aventura na que o escritor francés Jules Verne se ve involucrado xunto con
outros personaxes baseados en personaxes reais, como Sanjurjo Badía, e inventados. Así
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mesmo, destácase que non falta tampouco a homenaxe aos avances tecnolóxicos que
imaxinou Verne e elementos lendarios galegos sobre as Illas Cíes e os tesouros de Rande.
A seguir, dise onde e cando se sitúa a acción, ofrécese o argumento da historia, que se
introduce no enigma das Mulleres Plantas, e sinálanse como temas presentes no relato “a
necesidade de colaboración para acadar fins e manter secretos, o amor nas diferentes
variantes, a relación avós-netos, a necesidade de protexer a natureza”. Remata afirmando
que se trata dunha obra que mestura “elementos da novela fantástica, de aventuras e
histórica” que engaiola a adolescentes e adultos, tal como amosa a existencia dunha
segunda edición nun breve período de tempo.

Filgueira Lorenzo, Sara, “Sobre a filla da nova parella do irmán da exmuller do pai”, El
Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 22
xaneiro 2017, p. 6.
Iníciase informando da publicación, por parte de Hércules de Ediciones, da tradución ao
galego do álbum ilustrado Alles Familie! (Klett Kinderbuch, 2010), gañador do Premio
Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil de Alemaña 2011 na categoría de non ficción.
A seguir, coméntase que Alexandra Maxeiner e Anke Kuhl, autora e ilustradora
respectivamente da obra, se achegan con humor a un tema de actualidade: os novos
modelos de familia. Dise que a tradución ao galego, que levou por título En familia!, veu
da man de Rosa Marta Gómez Pato e que na obra se fai un repaso aos tipos de familia,
dende as máis tradicionais ás denominadas “familias patchwork” ou a outros modelos que
“inclúen a adopción e a acollida, a orfandade ou a homosexualidade e que teñen como
elemento común seren un espazo de protección, comprensión e apoio para os seus
membros”. Coméntase tamén que na obra se abordan aspectos relacionados coas
diferenzas nos costumes de cada familia e nas formas de tratamento entre pais e fillos ou
a herdanza de trazos físicos. Sara Filgueira detense nos acertos que, na súa opinión,
presenta o álbum, así como nas características das ilustracións. Para rematar cualifícase a
obra de “álbum ameno cunha palpable utilidade didáctica, que permite tratar contidos
como as relacións de parentesco ou o vocabulario da familia e que, sobre todo, invita á
reflexión e ao diálogo, o que o converte nun imprescindible nas bibliotecas dos centros
de ensino”.
García, Rocío, “Fantasía e realidade en ʻUn monstro vén a verme”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 22 xaneiro 2017, p. 6.
Rocío García detense nas relacións entre cinema e literatura e na polémica que sempre as
acompañou para, a continuación, deterse na tradución, da man de Xesús Fraga, Un
monstruo vén a verme (Faktoría K de Libros, 2016). Dise como foi concibida a obra pola
escritora Siobhan Dowd (Reino Unido, 1960-2007) quen “tiña a premisa, os personaxes
e o comezo, pero o cancro levouna moito antes de ter a obra rematada” e dáse conta do
argumento. Finalmente, fálase do cambio no papel do monstro protagonista, de
“asustanenos” a “compañeiro na superación do trauma, provocado por unha enfermidade
que tantas vidas rouba cada ano, como é o cancro”.

López, Raquel, “A autora valente”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 650, “Banda
deseñada”, 14 decembro 2017, p. II.
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Achega unha análise da obra (oo-1) e fai un percorrido pola traxectoria artística de Xulia
Pisón, ilustradora de cómic e autora da obra nomeada, canda David Rubín, creador do
texto da banda deseñada. Comeza describindo a grandes trazos a temática e o estilo da
obra, sinalando as influencias que marcaron a Pisón. Finalmente, faise referencia ao
prólogo, tamén de Rubín, do cal se extrae o título do artigo.

Mociño, Isabel, “A voz consolidada dunha poeta sen par”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 19 marzo 2017, p. 4.
Despois de lembrar as necesidades do xénero póetico e a importancia de dar a coñecer
novas voces, mais tamén de achegarse ás xa consolidadas, Isabel Mociño detense en
Versos da tarde laranxa (Galaxia, 2016), de Ana María Fernández. Lémbrase quen é esta
creadora e fálase das características da súa obra. Deseguido, dáse paso á análise deste
novo poemario no que a autora “desenvolve con mestría estes elementos recorrentes da
súa lírica, na que a sonoridade e o marcado ritmo poético asenta moitas veces nas
aliteracións, repeticións e onomatopeas”. Tamén se informa das temáticas presentes no
poemario (por exemplo, a presenza de elementos da natureza e o paso do tempo e a busca
da perpetuidade) e doutros trazos, tales como o ton nostálxico, a coidada selección léxica,
o cromatismo, a ironía, a retranca e o humor, entre outros. Isabel Mociño remata
cualificando esta obra, na súa opinión non ausente de reflexións metaliterarias, de
“excelente mostra poética que salienta polos diferentes niveis de lectura e por configurar
un suxestivo convite á descuberta e ao goce estético”.

Mociño, Isabel, “Mundo globalizado ou a distopía feita realidade?”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 2 abril 2017, p. 6.
Lémbranse, en primeiro lugar, temáticas do gusto da literatura prospectiva e destácase a
Ramón Caride Ogando como bo exemplo desta tendencia na literatura infantil e xuvenil
galega. Destácase deste autor a serie protagonizada polos irmáns Said e Sheila e lémbrase
que, dúas décadas despois da primeira entrega, Caride publica unha nova aventura cos
irmáns protagonistas xa mozos e con camiños diferentes. Lémbrase brevemente o
argumento d’ O camiño da Estadea (Xerais, 2016) e sinálanse as temáticas que ao longo
dos dez capítulos nos que se estrutura a obra se presentan, tales como “as presións dos
intereses económicos, o tráfico ilegal de persoas, a explotación laboral e sexual”.
Coméntase tamén que a liberdade e a descuberta da identidade individual e colectiva son
outros dos piares da novela que, nesta ocasión, a diferenza das entregas anteriores, se
insire nunha colección para un lectorado de maior idade. Finalmente, fálase do recurso á
estadea nesta nova aventura de Said e Sheila, afírmase que “Ramón Caride configura un
rico mosaico de lugares, épocas e personaxes, demostrando que este mundo globalizado
é froito de sinerxías e avatares que teñen as súas raíces en tempos remotos e onde o mal
axexa constantemente” e opínase que O camiño da Estadea presenta referencias
intratextuais coa produción anterior do autor que animan ao lectorado a lela se é que xa
non o fixo.

Mociño, Isabel, “Que vinte anos non é nada!”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 21 maio 2017, p. 6.
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Se ben comeza lembrando que nos “últimos anos a música para a infancia en Galicia está
a vivir unha efervescencia como nunca antes coñecera” e poñendo exemplos de grupos
profesionais e músicos e solistas que así o testemuñan, detense nun grupo pioneiro que,
xunto outros, abriu “camiños na música en lingua galega para a infancia”: Migallas, grupo
formado por Carlos Yus e María Campo. Con motivo do vinte aniversario do seu primeiro
traballo como profesionais, Isabel Mociño comenta que vén de editarse de novo Canta
connosco! (Kalandraka, 2016) e fala da coidada edición e do contido desta obra. Así, no
seu comentario Mociño detense, por exemplo, nas ilustracións de Óscar Villán e na
presentación de Manuela Rodríguez. A crítica considera que diversión, xogo e ludismo
están asegurados e “postos ao servizo do coñecemento e transmisión da riqueza cultural
galega ás xeracións máis novas”.

Navarro, María, “Áxil e directo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 611, “Libros”, 26
xaneiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 564, “Letras galegas”, 28 xaneiro 2017,
p. 10.
María Navarro achégase a Todo o tempo do mundo (Xerais, 2016), de David Pérez
Iglesias, obra gañadora do Premio Merlín. A articulista lembra o argumento da obra, que
ten presenta a relación entre un avó e a súa neta, ambos procedentes de lugares distintos
nos que o tempo se vive doutra maneira. Navarro destaca o emprego dunha prosa áxil e
directa dentro da obra, así como un vocabulario axeitado e un achegamento nostálxico e
emocional ao pasado.

Navarro, María, “Desmitificando os medos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 613,
“Libros, 9 febreiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 566, “Letras galegas”, 11
febreiro 2017, p. 10.
Comentario d’O libro dos medos (Bolanda, 2016), obra de María Canosa que, na opinión
de Navarro, trata de desmitificar mediante a intelixencia e rimas fáciles os medos nos que
se ve inmersa en ocasións a rapazada. Destácase o papel do personaxe da nai, así como a
división de “posibles medos” en catro categorías: medos relacionados coa natureza, cos
animais, coas persoas e con seres fantásticos. Finalmente, María Navarro detense no
comentario da proposta plástica realizada por Olaya Naveira para este libro e no
importante labor que pode ter para axudar o lectorado a superar situacións desagradábeis.

Navarro, María, “Imaxinario colectivo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 615,
“Libros, 23 febreiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 568, “Letras galegas”, 25
febreiro 2017, p. 10.
Comentario sobre a obra de Alex Bayorti Tom, Huck e o misterio da trabe de ouro,
gañadora do décimo quinto certame de Relato de Aventuras “Antón Avilés de
Taramancos”. Dise que a novela está baseada n’As aventuras de Tom Sawyer, de Mark
Twain, e que relata a historia de dous mozos que emprenden unha aventura por toda
Galicia logo de reencontrarse para resolver un misterio. Finalmente, María Navarro
destaca os múltiples recursos empregados no libro, como a combinación de elementos da
mitoloxía galega con outros que falan do valor dos sentimentos, dos erros e dos acertos á
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hora de tomar unha decisión. Tamén cobra especial relevancia o dobre diálogo dos
personaxes co pasado e co presente.

Navarro, María, “Historia dunha travesía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 617,
“Libros”, 9 marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 570, “Letras galegas”, 11
marzo 2017, p. 10.
Comentario crítico sobre Eu son Suleiman (Faktoría K de Libros, 2016), de Antonio
Lozano. Dise que esta obra se aproxima ao tema da inmigración e en como esta afecta a
todas aquelas persoas que arriscan as súas vidas na busca de prosperidade, sobre todo aos
máis novos. Lémbrase o argumento deste relato, que ten como protagonista un emigrante
subsahariano que intenta chegar a Europa en busca dunha vida mellor e sinálase que trata
de reflectir unha temática actual. Para rematar Navarro fala do estilo da obra e destaca
que está narrada en segunda persoa para implicar o lectorado e tratar de falarlle nunha
forma de igual a igual.

Navarro, María, “Afouta Rosalía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 620, “Libros”,
30 marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 573, “Letras galegas”, 1 abril 2017, p.
10.
Detalla os tres apartados de Rosalía de Castro (2016), de María Lado, comentando que
“a historia da vida de Rosalía ficcionalizada ocupa a parte fundamental” e que está
“contada por un lucecú” e resaltando as ilustracións de Eva Agra. Finaliza nomeando
algúns da súa vida privada que reflicten a “bravura” que dá título á colección na que se
insire, “Mulleres bravas da nosa historia”.

Neira Rodríguez, Marta, “Ausencias que magoan”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 18 xuño 2017, p. 4.
Con motivo do coñecemento das obras gañadoras da trixésimo segunda edición do Premio
Merlín de Literatura Infantil e da novena edición do Premio Jules Verne de Literatura
Xuvenil, lémbrase a novela de instituto Xa non estou aquí (Xerais, 2016), de Iria Misa,
gañadora do Jules Verne na súa oitava edición. Dise a quen está dedicada e coméntase
que constitúe a primeira obra publicada da licenciada en Filoloxía Inglesa e profesora de
ensino secundario Iria Misa, unha autora á que tamén se lle augura un futuro prometedor
na literatura galega. Dáse conta da estrutura e contido da novela que se achega, en opinión
de Neira, a un “tema de plena actualidade na sociedade galega” ao lembrar, en certo senso,
o caso Diana Queer. Finalmente, sinálanse algúns dos temas abordados en Xa non estou
aquí (incomprensión familiar, necesidade de pertencer a un grupo, soidade, drogas, falta
de personalidade, autoestima, amor, fidelidade, homosexualidade etc.) e cualifícase a obra
como de recomendábel lectura para o profesorado de galego e os seus discentes.

Pousada Pardo, Verónica, “Chamádenos animais, nunca mascotas”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 12 febreiro 2017, p. 6.
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Verónica Pousada Pardo comeza sinalando que a poesía xuvenil galega está de parabéns
por mor da publicación dun novo poemario de Paula Carballeira, autora da que lembra
brevemente a súa polifacética traxectoria. A seguir, analiza Nunca mascotas (Galaxia,
2016), poemario centrado nos animais. Pousada Pardo comeza explicando o título e a
orixe do termo “mascota”, así como o significado que se lle atribúe na actualidade. A
continuación, cualifica este poemario de “achega innovadora e singular que representa a
realidade galega animal con pingas de humor e intres macabros” e destaca o feito de
agochar “profundas reflexións sobre o sentido da vida e o comportamento do ser humano
no mundo” en aparentes sinxelas composicións. Indica o número de composicións que
conforman a obra e fala dos animais nelas presentes. Finalmente, despois de aludir a
algunhas das intertextualidades presentes nesta obra, a autora da recensión comenta que
“cada lector experimentará unha ligazón especial con algún dos versos” e valora a obra
como “unha obra poética que nos ensina a ver desde outros ollos e que nos abre a mente
cara ao ‘outro’, o que é diferente”.

Pousada Pardo, Verónica, “Paraugas na terra da choiva”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30 abril 2017, p. 6.
Iníciase esta recensión lembrando quen é Paco Martín e informando da publicación de De
paraugas (Xerais, 2016), “obra artellada ao redor dun obxecto de uso común: o
paraugas”. Dise que acolle oito relatos, dos que se ofrece o título e se indica que cada un
deles comeza cunha fotografía de Daniel Puente Bello “DNL”, e que conta cun prólogo,
a cargo de Xavier Senín; un epílogo, de Xabier Docampo, e un texto, “A modo de
exordio”, no que o propio Paco Martín explica a xénese da obra. Pousada Pardo comenta
que lendas, mitoloxía, realidade e imaxinación están presentes nunha obra na que se
mesturan temáticas diferentes con “películas de vaqueiros, con negocios absurdos ou coa
cobiza humana”. Finalmente, considérase que os contos son axeitados para a mocidade,
pero tamén para os adultos, e que outorgan ao paraugas “unha posibilidade de rachar cos
tópicos e converterse nun ser con espírito”.

Pousada Pardo, Verónica, “O soño de Bolboreta”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 9 xullo 2017, p. 4.
Comenta que Arcadio López-Casanova se somerxe novamente na Literatura Infantil e
Xuvenil coa obra teatral O soño de Bolboreta (Ir Indo, 2016). Despois de lembrar outros
títulos publicados para os máis novos con anterioridade por López-Casanova, dáse conta
do argumento desta peza dramática, “aventura onírica e fantástica, estruturada en dúas
partes e catro cadros”. Coméntase que ao longo da peza se intercalan fragmentos en verso
e O soño de Bolboreta “é unha obra de teatro para ler, representar, cantar e xogar, que
esperta a imaxinación e a creatividade de nenas e nenos”.

Pousada Pardo, V., “Poemas para xogar coa lingua”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 4 xuño 2017, p. 6.
Detense na primeira achega de Xoán Carlos Domínguez Alberte á Literatura Infantil e
Xuvenil. Despois de lembrar brevemente a traxectoria do autor, comenta que Versos para
conversar (Galaxia, 2016) se acompaña das ilustracións de Pablo Rosendo e está
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estruturado en cinco bloques, cada un deles analizados pola autora da recensión.
Destácase que neste poemario a “reivindicación lingüística converxe co enaltecemento
da cultura popular galega” e que presenta “unha tendencia didáctica que favorece o seu
uso nas aulas: permite ampliar o vocabulario en moitos ámbitos, achegarse ás variantes
dialectais e incluso distinguir entre vogais abertas e fechadas”.

Regueira, Mario, “Autómatas e naufraxios”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 235, 23
febreiro 2017, p. 6.
Destaca como un dos “puntos fortes” de Teresa González Costa como narradora “a
creación de ambientes oníricos e cunha forte personalidade”, aspectos que considera “fai
que xogue cunha certa avantaxe á hora de se enfrontar cun público mozo”, como acontece
en Fred Quincalla, o nómade do mar (Unha historia de Leopolda Diéguez) (2016).
Comenta que “a parella, construída con personalidades magnéticas e cunha relación entre
si que ocupa, con divertidos diálogos, unha boa parte da narración, é a verdadeira
narradora” e detense nos trazos caracterizadores de Fred Quincalla. Afirma que “a historia
que nos conta Teresa González Costa atinxe un dos elementos máis trillados nas narrativas
infantís e xuvenís: a tolerancia ante o diferente”, de aí que “o seu discurso non para na
crueldade que supón rexeitar a diverxencia” senón que así mesmo “ten un espazo para a
marxinación máis sutil: a de considerala como un elemento especial e destacábel”, o que
explica que “só nunha comunidade de persoas diferentes e conscientes de que a súa
diferenza é un valor cotián, nin desprezábel nin glorificábel, é que o autómata atopará o
seu papel”. Remata apuntando que “a maxia (a diferenza entre unha mentira e unha
historia), ten o seu lugar”.

Requeixo, Armando, “Familias”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 968/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 968, “letras Atlánticas”,
29 xaneiro 2017, p. 32.
Dá noticia da publicación de En familia, tradución a cargo de Rosa Marta Gómez Pato do
orixinal francés Alles Familie!, volume co que, lembra Requeixo, Alexandra Maxeiner e
Anke Kuhl gañaron o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil de Alemaña no
2011. Comenta o contido, así como a tradución de Gómez Pato, e fala do proveito
pedagóxico que desta obra se pode extraer.

_____, “A flor da alegría”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 983/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 983, “letras Atlánticas”, 21 maio
2017, p. 30.
Detense na produción de Arcadio López Casanova e máis polo miúdo na súa última
contribución ao lectorado máis novo: a peza teatral O soño de Bolboreta. Comenta os
paratextos e o argumento e destaca “a liricidade do conxunto”, a “fondura da mensasxe”
e a presenza de intertextualidades con outras obras da literatura universal.

Rodrigues, Carina, “Novas rutinas familiares”, El Correo Gallego, “2domingo”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 4 xuño 2017, p. 6.
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Carina Rodrigues comeza lembrando que hai temáticas, como poden ser as cuestións de
xénero, que cada vez reclaman máis o seu tratamento nas obras de destinatario infantil e
xuvenil. Nesa liña, destaca que o tema da maternidade foi tratado pola escritora e
ilustradora arxentina Mariana Ruiz Johnson no álbum Mamá, recoñecido co Premio
Internacional Compostela de Álbum Ilustrado en 2013, e que agora o volve abordar en A
Viaxe de Mamá (Kalandraka, 2016). A autora da recensión lembra o argumento desta nova
obra protagonizada por unha familia de elefantes e os cambios que sofre cando a nai se
ten que ausentar por motivos laborais. Remata o seu comentario falando das
características das ilustracións.

Roig Rechou, Blanca-Ana, “Stevenson e a tenrura da súa poesía infantil”, El Correo
Gallego, “2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 12 febreiro
2017, p. 6.
A Child’s Garden of Verses/Xardín de versos para o neno, edición bilingüe dos poemas
infantís escritos polo autor clásico R. L. Stevenson, é o obxecto de comentario de Blanca
Roig. Dise que a Universidade de Vigo é a responsábel da edición do volume e destácase
que presenta un minucioso estudo introdutorio con sete apartados. Comenta que este
marco crítico lle serve á tradutora/editora “para achegar algúns datos biográficos
relevantes da vida do autor e a súa influencia na creación poética, describir as principais
características da súa pouco coñecida poesía infantil, as ilustracións que acompañaron as
diferentes edicións do poemario desde 1896, o mundo da infancia que se recrea nos
poemas e os temas recorrentes, así como as principais dificultades coas que se atopou
para verquer estas composicións á lingua galega, tanto desde o punto de vista do contido
dos poemas coma da retórica empregada”. Roig Rechou comenta que na introdución Celia
Vázquez explica o seu interese por traducir a obra e as dificultades que lle xurdiron debido
“ao emprego dun discurso moi simbólico, polisémico e libre de ataduras lóxicas da
linguaxe cotiá”. Tamén informa de que a edición acolle sesenta e seis poemas publicados
por vez primeira en 1885, composicións que mudaron “para sempre a forma na que se
debía escribir a poesía para a infancia e sobre ela, polo que se converteu nun clásico e non
deixou de se reeditar desde a súa publicación” e cuxa tradución ao galego “manifesta ser
fiel á voz e sentimento do poeta, á súa sonoridade e musicalidade flexible, á impresión de
encanto e fascinación dos versos orixinais, pero cunha naturalidade tal se fosen escritos
orixinalmente na lingua de Rosalía de Castro”.

Senra Fernández, Raquel, “Oda á natureza e ao cooperativismo”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 12 febreiro 2017, p. 6.
A árbore da escola (Kalandraka, 2016), de Antonio Sandoval, é a obra que comenta
criticamente Raquel Senra Fernández. Salienta primeiramente que se trata “dunha historia
escrita en lingua galega pero que xa está dispoñible nas súas versións traducidas ao
castelán, catalán, éuscaro e portugués”. A seguir, comenta tanto o texto como as
ilustracións deste álbum. Do primeiro, salienta que é un narrador en terceira persoa quen
conta “a relación de Pedro coa árbore do patio da escola e como, pouco a pouco, a paixón
polo seu coidado e polo seu crecemento e expansión vai entusiasmando ás crianzas, aos
maiores, á comunidade científica, aos animais..., tal e como unha enredadeira conquista
terreos aparentemente inalcanzables...”. Das segundas, da autoría de Emilio Urberuaga,
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de quen se ofrecen algúns aspectos da súa obra anterior (algúns vinculados coa súa
relación artística e o medio ambiente), destaca as “imaxes coloridas, sinxelas desde o
punto de vista compositivo e moi expresivas” que trasladan o lectorado a momentos
concretos do relato.

Vidal, María, “Cando as mensaxes non viaxaban pola rede”, El Correo Gallego,
“2domingo”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 19 marzo 2017, p. 4.
María Vidal analiza Unha última carta, álbum gañador do Premio Compostela 2016. Dise
que o autor desta historia é Antonis Papatheodoulou, de quen se sinalan algúns dos
galardóns que recibiu, e que este álbum foi realizado en colaboración de Iris Samartzi,
artista da que se ofrece tamén información relacionada coa súa formación e traxectoria
profesional. A seguir, a crítica achégase ao contido textual deste álbum, que ten como
protagonista “un afable carteiro que dedicou máis de cincuenta anos á entrega de
mensaxes nunha pequena illa mediterránea” e que, antes da súa xubilación, ten que
entregar unha última carta coa que descubrirá unha mensaxe especial. Máis detidamente
María Vidal analiza a parte pictórica nun comentario que se detén, entre outros aspectos,
no deseño, na técnica, na construción das figuras etc. Finaliza a crítica cualificando a obra
de “historia conmovedora, que mostra un conxunto de valores tales como o amor ao
traballo, o afán de superación e a amizade”.

X. F., “Nemo. O rapaz sen nome”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 xaneiro 2017, p. 30.
Detense na obra Nemo. O rapaz sen nome (Xerais, 2016), de Davide Morosinotto.
Lémbrase o ano no que se sitúa a acción e en quen se inspirou o autor para o personaxe
desta obra. Así mesmo, dáse conta do argumento.
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VII. 5. 5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS

Bragado, Manuel, “Calidade da noite”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”,
25 abril 2017, p. 26.
Comenta a grave situación na que se encontra o ceo por culpa da contaminación lumínica
procedente de grandes núcleos de poboación coma Estados Unidos ou Europa. Tamén
remarca a importancia de preservar o ceo sen contaminación para que outras xeracións
poidan gozar del. Lembra que un autor coma Agustín Fernández Paz tratou de plasmar
estas preocupacións en obras como Lúa do Senegal para concienciar os seus lectores e
lectoras. Finalmente comenta que unha solución a este problema sería a renovación dun
alumeado público empregando luces de LED.

Carballo, Xulio, “O futuro do galego na BD”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Da
banda de acolá”, 25 maio 2017, p. 8.
Dá conta da publicación do catálogo da mostra Panorama BD Galega 2016 e as
asociacións ou grupos que promoven a creación de bandas deseñadas en lingua
galega. Tamén expón a falta dunha industria editora neste sector que provoca a fuga
de creadores e creadoras a outros ámbitos máis frutíferos. Dise que iniciativas
levadas a cabo por entidades coma Demo Editorial ou Escola Profesional de Banda
Deseñada e Ilustración O Garaxe Hermético son de grande importancia para o
sector.

Carballo, Xulio, “A Banda Deseñada fai XX Viñetas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“Da banda de acolá”, 20 xullo 2017, p. 8.
Presenta a vixésima edición do salón de banda deseñada “Viñetas desde o Atlántico”
que, lembra, naceu en 1998 da man de Miguelanxo Prado e Carlos Portela. Dise que
este evento se diferencia doutros salóns importantes coma o de Madrid ou o de
Barcelona e que serve como punto de encontro entre autores, editores e libreiros,
ademais de contar con actividades gratuítas, conferencias e exposicións. Destaca
tamén o auxe dos últimos anos dos festivais de autoedición “Autoban” e “Viñetas” e
remarca a falta de axudas institucionais para as Xornadas de Banda Deseñada de
Ourense.

ELOS-Galicia, “Benquerido Agustín”, El Correo Gallego, “2domingo”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 setembro 2017, p. 2.
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Texto dirixido a Agustín Fernández Paz, no que, despois de lembrar a súa perda e todo o
que esta trouxo consigo, se nomean cronoloxicamente diferentes eventos que arredor da
súa figura tiveron lugar ao longo do ano: exposicións, reedicións de obras, a convocatoria
dun premio co seu nome, homenaxes na entrega dos Premios Merlín, obras póstumas etc.
Trátase dun repaso ás homenaxes que, de todo tipo, se lle realizaron ao autor de Vilalba.
Finaliza o texto cos agradecementos ao autor por todo o que fixo a prol da Literatura
Infantil e Xuvenil e deténdose nas súas lecturas e nas súas obras, así como nas principais
características da súa produción: aposta pola figura feminina; xogos intertextuais; escrita
cargada de emoción, etc.

Enríquez, Rosa, “Novena arte”, La Región, “Opinión”, 4 maio 2017, p. 31.
Informa sobre a figura dos cómics na literatura que, ás veces, podería incluso formar parte
das lecturas obrigatorias para o alumnado de secundaria. Esta idea sostén que o cómic é
un tipo de literatura que pasa desapercibida pese á súa calidade. Destácanse as obras
Presas fáciles e Fóra de mapa, dos autores Miguel Anxo Prado e Emilio Fonseca, como
pezas de alta beleza que permitirían achegar este xénero a lectores máis novos.

Franco, Camilo, “Non se admiten peros”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 64, “Fatiga ocular”, 15 xaneiro 2017, p. 4.
Opina que existe unha gran simplificación por parte de compañías teatrais á hora de
producir obras de teatro para un público infantil. Dise que isto se debe ao interese por
transformar as obras en exercicios de didáctica en lugar de presentar obras de maior
complexidade. Considera que, pese a que o xénero infantil é o único que parece funcionar
no mundo cultural galego, grupos como Berrobambán, Matrioska, Limiar ou Elefante
Elegante non se preocupan por adaptar as súas obras á un público máis novo, senón que
pretende dirixirse ao que queda dos nenos nos adultos.

Méndez Ferrín, Xosé Luís, “O mundo Rom en ‘panchedeke’ (15) glosas”, La Opinión,
“Saberes”, n.º 593, “No fondo dos espellos”, 18 novembro 2017, contracuberta.
Despois dunhas digresións etimolóxicas o autor fai referencia a que o idioma utilizado
por Silvent no seu retábulo era o galego e que “Manuel María emulou e fíxolle homenaxe
a Barriga Verde”.

Penas, Ánxeles, “A ilustración de Xosé Cobas”, Diario de Arousa/ Diario de Ferrol/
El Ideal Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 8 xaneiro 2017, p. 24.
Destaca a figura de Xosé Cobas que amasa máis dunha centena de obras e conta
agora cunha mostra no Kiosco Alfonso na que se pode apreciar a súa excepcional
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creatividade. Dise que o ilustrador se centra, sobre todo, en mundos de fábula e
personaxes de lenda empregando imaxes simbólicas e metáforas xunto con técnicas
coma a hibridación de criaturas, antropomorfización ou a mestura de realidades
dispares. Coméntase que non lle faltan chiscos a pintores importantes, coma Escher,
Goya ou Picasso, entre outros, e que demostra un gran dominio da técnica, polo que
conta con versatilidade para traballar con diferentes métodos (óleo, grafito,
acrílico...). Finalmente, sinala que conta con dúas series moi importantes: vinte e
tres pezas ilustrando a obra Cadros para unha exposición e trinta e tres para a obra
de Xabier Docampo, O libro das viaxes imaxinarias. Na serie Tempo e luz dise que
prima o equilibrio compositivo e o uso do claroscuro.

Penas, Ánxeles, “O talento gráfico de Miguelanxo Prado”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 23 abril 2017, p. 26.
Coméntase a mostra, no Kiosko Alfonso, sobre as obras de Miguelanxo producidas entre
os anos 2003 e 2016. Dise que esta colección está composta por máis de trescentos
traballos que contan con gran beleza e mestría do debuxo que engaden profundidade e
reflexións do encol do ser humano e dos seus dramas. Coméntase que, ao ser unha mostra
con tantas obras, son moitos os temas que o artista toca, como a serie dedicada a Cervantes
ou autorretratos que o propio autor fai con trazos de diversas influencias do mundo da
pintura.
Penas, Ánxeles, “Miguelanxo Prado, en ʻDoce miradas”, Diario de Arousa/ Diario de
Ferrol/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Crítica de arte”, 9 xullo 2017, p. 26.
Recolle información sobre o proxecto “Doce Miradas. Riverside” levado a cabo en
colaboración da galería Vilaseco e Estrella de Galicia. Dise que o artista Miguelanxo
Prado presentou doce pezas que reflicten diferentes momentos da súa vida como
ilustrador e que contan cunha temática submarina influenciada por outros artistas como
Lugrís. Sinálase que a mostra plasma diferentes interpretacións, empregando debuxos e
cores entrelazados con fábulas poéticas. Coméntase que o autor se recoñece como
pertencente ás vangardas dos 70, aínda que sen cinguirse completamente a ese estilo.
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VII. 5. 6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Baena, Ana, “Marcos López Concepción. ‘Ao escribir para nenos hai que facelo cun pé
na terra, poden asimilar todo cun final optimista”, Atlántico Diario, “Vigo”, 11 xaneiro
2017, p. 9.
Recolle unha entrevista realizada a Marcos López Concepción na que fala da súa nova
novela Pitusa, a fantástica nena da caca de ouro, e esclarece a dura temática escollida
para a obra: desafiuzamentos, o paro... que poden ser temas difíciles na infancia, mais
para o que sempre dá unha saída optimista.
Baena, Ana, “Ledicia Costas. ʻSemella que me persigue a sombra de Escarlatina, pero é
un verdadeiro gozo”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Feira do Libro”, 6 xullo 2017, p. 10.
Con motivo da presenza da autora na Feira do libro de Vigo, entrevístase a Ledicia Costas.
Na conversa comenta a repercusión que tivo o personaxe de Escarlatina, protagonista de
Escarlatina, a cociñeira defunta, moi superior ao que tiveron outros personaxes doutras
obras. Fala tamén sobre a literatura infantil e o que supón na súa produción.

Bertojo, Miguel, “Miguelanxo Prado. ‘La pega del arte contemporáneo está en la
necesidad de ser explicado”, El Correo Gallego, “Entrevistas”, 20 maio 2017, p. 18.
A produción anterior, os proxectos actuais, as exposicións que está a facer... son obxecto
de conversa nesta entrevista a Miguelanxo Padro.

Díaz, José Luis, “Ignacio Hernández. ‘Me gusta ilustrar cualquier trabajo que me plantee
un reto”, La Región, “Ciudad”, “Entrevista”,
Entrevista a Ignacio Hernández, ilustrador de obras como Quenda a Quenda? e Debaixo
dun parasol. Hernández dá conta da súa preferencia á hora de debuxar literatura infantil
e informa que aspira a publicar os seus propios contos nun futuro. Así mesmo, di que se
que ve traballando integramente nunha industria difícil en Galiza.

Fernández, Laura, “Ramón Caride. ‘O libro en papel é un obxecto máis social e ofrece
cousas que non da o electrónico”, La Región, “Allariz”, “Personaxe do día”, 26 outubro
2017, p. 26.
Con motivo da presentación d’O camiño da estadea de Ramón Caride en Allariz
entrevístase a Ramón Caride, quen fala da súa última novela, así como da súa preferencia
pola literatura infantil nun soporte tradicional en papel, en antítese aos libros electrónicos.

Fernández, Laura, “José Antonio del Barrio. ‘El esperanto es una lengua sin fronteras,
que permite a todo el mundo comunicarse”, La Región, “Celanova”, “Entrevista”, 28
decembro 2017, p. 27.
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Con motivo da tradución de Memorias dun neno labrego ao esperanto José Antonio del
Barro fala nesta entrevista sobre esta lingua (vantaxes fronte ás linguas convencionais,
comunidade de falantes...).

Gil, Francisco J., “Antonio. Poesía y música”, La Región, 10 agosto 2017/ Atlántico
Diario, 13 agosto 2017, La Revista, “Entrevista 10”, pp. 2-3.
O poeta Antonio García Teijeiro fala nesta entrevista sobre os seus referentes musicais, a
súa relación e admiración por Rafael Alberti e Paco Ibáñez, o papel da poesía para el ou
o enfoque que adopta na súa poesía.

Golás, Erika, “Kiko Dasilva. ‘Hai que intentar que non se perda a paixón pola lectura e
pola banda deseñada”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 32/ La Opinión, “A Coruña”, p. 10,
9 agosto 2017.
Entrevista realizada ao ilustrador Kiko da Silva na XX edición de “Viñetas dende o
Atlántico”. Nela o ilustrador opina sobre a situación da industria da banda deseñada en
Galicia. Tamén fala da importancia da súa escola, que achega de forma máis intensiva o
debuxo do cómic ás novas xeracións.

Golás, Erika, “Ralph Meyer. ‘Intento adaptar a mi manera de dibujar al tipo de historia
que me toca contar”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 32/ La Opinión, “A Coruña”, p. 10, 9
agosto 2017.
O autor de Undertake, Ralph Meyer, presente en “Viñetas dende o Atlántico” comenta
nesta entrevista as peculiaridades que pode ter o xénero do wénster dentro do mundo do
cómic: as diferenzas á hora de debuxar, como é percibido polos lectores, a súa adaptación
cinematográfica...

Golás, Erika, “Julie Rocheleau. ‘Los villanos siempre estarán presentes en cualquier
historia”, La Opinión, “A Coruña”, 11 agosto 2017, p. 10.
Por mor da presenza de Julie Rocheleau en “Viñetas dende o Atlántico” Érika Golás
entrevista á debuxante. Na conversa Rocheleau fala sobre a adaptación ao cómic da
autobiografía La Petite Patrie, da súa situación particular dentro da industria do cómic
por ser muller ou da intención de eliminar da súa produción as etiquetas dos cómics para
nenos e nenas.
Golás, Erika, “Nob. ‘Tengo muchas ganas de adentrarme en la creación de una novela
gráfica”, La Opinión, “A Coruña”, 11 agosto 2017, p. 10.
Pequena entrevista ao debuxante francés de Nob, Bruno Chevier, en “Viñetas dende o
Atlántico”. Chevier conta a dificultade de crear un cómic que sexa á vez para nenos e
para adultos; tamén fala da dificultade de adaptar a obra á televisión. Finalmente aborda
os proxectos futuros.
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Golás, Erika, “Natacha Bustos. ‘Debemos posicionarnos en la industria como autoras,
porque se tiende a vernos como mujeres”, La Opinión, “A Coruña”, 12 agosto 2017, p.
11.
Entrevista á ilustradora Natacha Bustos sobre a situación dos debuxantes na industria
nacional e, en concreto, do seu caso particular por ser muller. Tamén fala do seu recente
contrato coa editorial Marvel e o que este supuxo para ela.

Molezún, Fernando, “Kiko da Silva. ‘Estamos exportando talento, pero temos que
producir cómic en Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 agosto 2017, p. 36.
Recóllese unha conversa con Kiko da Silva, quen fala da crecente industria da banda
deseñada galega e do impulso que a escola que dirixe lle outorgou nos últimos tempos.
Dise que que esta conta cada vez con máis alumnado e, dentro deste, cada vez con máis
mulleres.

Molezún, Fernando, “Cameron Stewart. ‘El futuro del cómic sigue estando en el papel,
no en la red”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 agosto 2017, p. 34.
O famoso debuxante Cameron Stewart é entrevistado por Fernando Molezún por mor da
súa presenza no “Viñetas dende o Atlántico”. Stewart fala nesta conversa sobre o futuro
do cómic no seu soporte e sobre algunhas colaboracións realizadas con outros grandes do
cómic internacional, como Grant Morrison ou Chuck Palahniuk.

Neira, Carolina, “Elena Gallego Abad. ‘Ser xornalista axuda a entender a repercusión que
ten o que escribes’”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 20 outubro 2017, p.
16.
Entrevista a Elena Gallego Abad sobre a súa saga de novelas Dragal. A autora afonda en
detalles dos distintos volumes da saga, tales como a conectividade actual a través de
internet ou a selección do Mediterráneo como espazo da novela. Tamén dá a súa opinión
sobre os novos soportes de lectura dixitais e fala do abandono da profesión de xornalista
que exercía.

Obelleiro, M., “Kiko da Silva. ‘A nivel estatal, fálase da BD galega como marca”, Sermos
Galiza, “fóradeserie”, 10 agosto 2017, pp. 4-5.
Inclúe unha entrevista co ilustrador Kiko da Silva na que, entre outros temas, se achega
ao seu comezo no debuxo gráfico, a súa formación en Belas Artes, o panorama da BD
galega...

Obelleiro, M., “Ledicia Costas. ‘Estamos militando na resistencia”, Sermos Galiza,
“fóradeserie”, 17 agosto 2017, pp. 4-5.
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Entrevista a Ledicia Costas sobre a súa traxectoria como escritora: cando comezou a
escribir, o merecemento do Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de España,
os temas que trata e o idioma nos que o trata. Tamén opina sobre a posición de Galicia e
a súa literatura no marco nacional, así como da falta de consideración pola literatura
infantil dentro da literatura.

Seixo, Brenda, “Ledicia Costas. ‘Durante o verán vou dedicarme a escribir; estarei
encerrada na casa”, El Progreso, “deVerano”, “Entrevista”, 23 xullo 2017, p. 66.
Brenda Seixo cuestiona a Ledicia Costas sobre a súa carreira como escritora. Na conversa
fala sobre os comezos, dende cativa, como escritora até a situación actual, na que xa ten
recibido diferentes galardóns.

Suárez, R., “Suso Moinhos. ‘Neira Vilas foi quen me animou a publicar Memorias dun
neno labrego en esperanto”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 21 agosto 2017, p. 8.
Con motivo da tradución ao esperanto de Memorias dun neno labrego, por parte de Suso
Moinhos, entrevístase a este lingüista. Na conversa fala dos motivos que o levaron a facer
a tradución, así como do proceso de aprender esperanto e algunhas anécdotas relacionadas
con isto.

Vázquez, Dolores, “Pablo Díaz. ‘Os meus fillos cren no disco e fíome deles”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “Niños”, “Agenda”, 13 xaneiro 2017, p. 19.
Entrevista ao músico infantil Pablo Díaz na que este ofrece a súa opinión en relación á
situación do panorama musical galego. Tamén fala da intención de diversificar os xéneros
musicais que toca e de crear recursos musicais para o profesorado, todo enfocado na súa
idea de renovar a música infantil galega.

Varela, María, ”María Victoria Moreno, unha principiña de sal e pementa”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 18 xuño 2017, pp. 54-55.
Rescata a última entrevista de María Victoria Moreno para o Diario de Pontevedra
realizada con motivo da publicación de Diario da luz e a sombra. Na entrevista fala do
cancro, como o aceptou e aprendeu a vivir con el, a súa forma de asumir a morte,
recalcando a importancia de ter seres queridos arredor, da transcendencia dos seus
alumnos e alumnas na enfermidade e outras reflexións que inclúe na súa obra.
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VII. 5. 7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS,
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS
A. B., “Editorial Galaxia lanza o Reto Lector para fomentar o galego”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 16 marzo 2017, p. 43.
Informa da iniciativa da Editorial Galaxia “Reto Lector” “destinado a fomentar a lectura
en galego entre os máis novos”. Está dirixido a rapazas e rapaces de entre 12 e 16 anos
que para participar deberán enviar un vídeo dun máximo de dous minutos comentando
libros publicados na editora. A persoa gañadora recibirá un Ipad e as cinco clasificadas
seguintes recibirán un lote de libros coas últimas novidades editoriais de Galaxia.

Abascal, María, “No Bico un Cantar reúne un coro de 500 cativos en Mondoñedo”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 14 marzo 2017, p. 34.
Informa da celebración da quinta edición do proxecto poético-musical “No bico un
cantar” que terá lugar na praza da catedral de Mondoñedo. O evento reunirá “un coro
infantil formado por preto de 500 nenos” que cantarán poemas de diferentes autores nados
na vila como Álvaro Cunqueiro, Noriega Varela, Manuel Leiras Pulpeiro, Aquilino
Iglesias Alvariño e Xosé Díaz Jácome.

_____, “A Banda Deseñada galega, protagonista do XX festival Viñetas desde o
Atlántico”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 4 agosto 2017, p.
40.
Anuncia o XX festival “Viñetas desde o Atlántico” sinalando que conta con dúas novas
salas de exposición, Afundacion e a Fundación Barrié, e destacando a participación de
Kiko da Silva.

AIS, “Arranca el encuentro Compostela Ilustrada”, El Correo Gallego, “Santiago”, 9
novembro 2017, p. 27.
Dá conta da realización do II Encontro Internacional de Cadernos de Viaxe Compostela
Ilustrada dirixido por Miguelanxo Prado e no que se reunirán trece artistas nacionais e
internacionais.

Álvarez, E., “La escritora María Rosa Lojo y la artista Leonor Beuter crean el mundo de
las ʻsiniguales”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 marzo 2017, p. 38.
Informa da publicación da obra El libro de las Siniguales y del único Sinigual, tradución
ao castelán da publicación en galego das mesmas autoras.
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Álvarez, Elisa, “Os nenos len máis que os maiores”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18
xuño 2017, p. 40.
Recolle as palabras de Cristina Novoa, coordinadora dos clubs de lectura das bibliotecas
escolares de Galicia, nas que incide en que é “un concepto absolutamente falso” que os
rapaces deixasen de ler, xa que nos obradoiros participan “once mil lectores entre
estudantes, pais, nais e profesores” e seis de cada dez institutos públicos contan con clubs
de lectura. Salienta que “o tramo de idade que máis le é o da mocidade” e que os clubs de
lectura reflicten que “len sobre todo cando se senten acompañados”. Dá conta das
actividades celebradas o día anterior no Gaiás para festexar a décima xornada dos clubs
de lectura. Recolle que Cristina Novoa matiza que “non hai un perfil de lector2 e que o
lector non só é de libros senón tamén de “revistas, de lecturas técnicas, que len en
Internet...”. Remata que no Informe 2015-2016 o autor máis lido foi Agustín Fernández
Paz, e a segunda Ledicia Costas, e que o título elixido foi Escarlatina, a cociñeira defunta,
desta autora.

A. M., “Viñetas desde o Atlántico, especial por sus 20 años”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 8 xullo 2017, p. 37.
Informa da celebración da vixésima edición do salón “Viñetas desde o Atlántico”, a cal
se fundamentará en retrospectivas dos mellores autores galegos e españois, ao mesmo
tempo, presentarase un espectáculo audiovisual.

A. P., “La lechuza cuentacuentos de Sada”, La Opinión, “sada/ betanzos”, 1 abril 2017,
p. 17.
Dá conta da iniciativa do proxecto Bululú que trata de fomentar a lectura entre os máis
cativos a través da creación dunha nova mascota, a Coruxa Catuxa. Destácanse
actividades como contacontos, concertos didácticos e unha exposición titulada
Personaxes dos libros visitan a túa biblioteca.

_____, “Cambio de programa en Santa Margarita: de espectáculo pirotécnico a aparato
eléctrico”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 28 de agosto 2017, pp. 20-21.
Informa do acontecido na tradicional romaría de Santa Margarita, na que se suspendeu o
famoso espectáculo pirotécnico por mor do mal tempo, aínda que o resto de actividades
continuou como estaba previsto.

Araújo, Emma, “O proxecto Dragal converte a regueifa e a literatura en ferramentas do
galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 1 xuño 2017, p. 39.
Informa do encontro realizado no Pico Sacro, onde participaron máis de trescentos
estudantes e onde a escritora Elena Gallego, autora de Dragal, interviu nunha charla.
Ademais, entregáronse os premios do concurso de viñetas e de finais alternativos da
novela da autora.
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ARCA, “Música e literatura na cuarta edición da Festa das Palabras da Estrada”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 31 maio 2017, p. 30.
Informa de que o escritor Antonio García Teijeiro actuará como padriño da nova xeración
de pequenos creadores no marco da IV edición da Festa das Palabras organizada polos
Equipos de Dinamización da Lingua Galega.

Baena, A., “Tres jornadas para celebrar el Día do Libro al caer en domingo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 21 abril 2017, p. 12.
Repasa as diferentes actividades programadas para celebrar esta festividade ademais de
achegar un repaso polas principais publicacións do ano, entre ellas atópanse Jules Verne
e a vida secreta das mulleres planta de Leticia Costas, quen tamén presentará
Esmeraldina, a pequena pantasma. Tamén se destaca a charla sobre banda deseñada que
protagonizarán David Braña e Francisco García González. Para o último día da
celebración contarase cunha representación teatral dunha obra de Fernández Paz e unha
sesión de contacontos da man de Bea Campos.

_____, “De palique e contos en galego”, Atlántico Diario, “Vigo”, 24 maio 2017, p. 12.
Dá conta do acto celebrado en Castrelos, que congregou alumando de once centros de
Infantil e Primaria. Ao mesmo tempo, o alcalde anunciou un concurso de relatos sobre
Dinoseto. O grupo migallas pechou a xornada con Das tardes de Roque e O libro máxico.
Dá conta do acto celebrado en Castrelos, que congregou alumando de once centros de
Infantil e Primaria. Ao mesmo tempo, o alcalde anunciou un concurso de relatos sobre
Dinoseto. O grupo migallas pechou a xornada con Das tardes de Roque e O libro máxico.

B. B., “Xosé Cobas, a ilustración compartida”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 2 febreiro
2017, p. 2.
Dá conta da exposición do ilustrador de Negreira que poderá visitarse no Kiosko Alfonso
e na que se poderá ver unha escolma da súa produción artística.

_____, “Marcopola, a illa comiqueira”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 30 marzo 2017, p.
8.
Informa da exposición dedicada á banda deseñada Marcopola, a illa remeira de Jacobo
Fernández que se poderá visitar no Pazo da Cultura de Pontevedra con motivo do Salón
do Libro Infantil e Xuvenil.

Beares, Octavio, “Galicia, tierra de fanzines”, Faro de Vigo, “Visado”, n.º 763, 6 xaneiro
2017, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 561, 7 xaneiro 2017, p. 7, “Cómics”.
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Ofrece unha panorámica sobre a situación do fanzine en Galicia na que “los nuevos
creadores de cómic se apoyan”. Achéganos os nomes propios máis destacados, os
soportes nos que publican e as ferias celebradas de maneira anual nas principais cidades
galegas.

Becerra, Marta, “Concierto de Paco Nogueiras en el colegio María Auxiliadora”, El
Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 19 marzo 2017, p. 10-11.
Dá conta do concerto de Paco Nogueiras no colexio María Auxiliadora no que interpretou
cancións dos seus últimos libro-disco Brinca vai!.
Beltrán, Elena, “Antonio García Teijeiro: ʻEl libro traslada la esencia de las leyendas
populares a la poesía”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, p. 41/ “García Teijeiro:
ʻEl libro traslada la esencia de las leyendas populares a la poesía” La Opinión, “Sociedad,
cultura y ocio”, p. 25, 13 xullo 2017.
Informa da inclusión da obra Lendo lendas, digo versos para a súa asociación
internacional, destacando así a súa importancia e calidade. Ao mesmo tempo, destácase
que dúas obras de Kalandraka, Despois da chuvia e Un clot és per cavar-hi, foron
seleccionadas para formar parte da lista de honra IBBY 2018.

B. L., “A Deputación lembra hoxe o nacemento de Castelao da man de Luís Davila”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 30 xaneiro 2017, p. 6.
Coméntase que a Deputación de Pontevedra rende homenaxe a Castelao no día do seu
nacemento. Dise que o fai da man de Luís Davila.
_____, “A fundación Cuatrogatos recoñece ʻMundinoviʼ da editorial Kalandraka”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 30 xaneiro 2017, p. 6.
Informa de que a obra, galardoada co VIII Premio Internacional Ciudad de Orihuela de
Poesía para Niños, foi seleccionada entre as 20 mellores publicadas o pasado ano no eido
da literatura infantil e xuvenil a nivel hispanoamericano. Ademais, outras cinco obras da
editora foron sinaladas nunha listaxe de 90 libros recomendados: Somos amigos?, Limón,
A viaxe de mamá, Trastario e Balea .

_____, “El cineclub proyectará ocho películas de animación durante el Salón do Libro”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 10 febreiro 2017, p. 12.
Informa da programación de cinema dirixida a público familiar dentro do Salón do Libro
Infantil e Xuvenil deste ano cuxo lema é “O mundo que queremos”. As proxeccións,
ademais, serán de balde
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_____, “Ledicia Costas habla con Ramón Rozas en la primera de las ‘Conversas na Uvi”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 31 outubro 2017, p. 13.
Informa do comezo das “Conversas na Uvi” coordinado polo Diario de Pontevedra e a
Vicerreitoría do Campus universitario e que arranca coa participación de Ledicia Costas
e Ramón Rozas, os meses seguintes tomarán o relevo Rodrigo Cota e Javier Porro en
novembro e María Varela con Ana Isabel Vázquez no mes de decembro.

_____, “Kalandraka participa con dúas casetas na Feria del Libro de Guadalajara”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 28 novembro 2017, p. 12.
Informa da presenza Kalandraka na Feria Internacional del Libro ( FIL) de Guadalajara
(México), onde se aproveita para lembrar a presenza de creadores mexicanos no seu
catálogo, algúns deles distinguidos no Premio Internacional Compostela de Álbum
Ilustrado. Do mesmo xeito contarase coa presenza da escritora Paula Carballeira e o
ilustrador Federico Fernández.

Blanco, A., “Un mar de ilusión inunda Navia”, Faro de Vigo, “Vigo”, 14 maio 2017, p.
9.
Informa da celebración da primeira edición do festival multidisciplinar Plis Plis, onde se
mesturou música, contacontos, pasarúas, teatro, talleres e mercadiños infantís. Destácanse
as actuacións de Xan das Ondas, Arrolos e Contiños, Magín Blanco e a Banda das Apertas
ademais da actuación musical de Uxía Lambona e a banda molona.
Blasco, A., “Una ʻquedadaʼ entre cuentos y árboles”, Faro de Vigo, “Vigo”, 24 maio 2017,
p. 10.
Dá conta do acto celebrado en Castrelos, que congregou alumando de once centros de
Infantil e Primaria. Ao mesmo tempo, o alcalde anunciou un concurso de relatos sobre
Dinoseto. O grupo migallas pechou a xornada con Das tardes de Roque e O libro máxico.

Bóveda, Lucía D., “O Mundonen@s foi todo diversión”, Diario de Pontevedra,
“miniDiario”, n.º 566, “Reportaxe”, 5 marzo 2017, pp. 2-3.
Reportaxe que analiza a celebración da segunda edición da Feira Mundonen@s que tivo
lugar no recinto ferial de Pontevedra. De entre todas as actividades que tiveron lugar
destaca especialmente a actuación de Os Bolechas na xornada do domingo.

_____, “Historias que chegan da imaxinación”, Diario de Pontevedra, “miniDiario”, n.º
575, “Reportaxe”, 7 maio 2017, pp. 2-3.
Dá conta do proxecto no que sete escolas traballaron durante meses e que deu como
resultado unha niova edición do Trotacontos ou conto viaxeiro, un relato que agora os
compoñentes de Polo Correo do Vento están representando.
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_____, “Un verán para gozar das lecturas”, Diario de Pontevedra, “miniDiario”, n.º 588,
“Reportaxe”, 6 agosto 2017, pp. 2-3.
Ofrece unha gran variedade de ofertas das diversas editoriais galegas como Kalandraka,
Oqo Editora ou Galaxia para que os nenos e nenas continúen lendo durante as vacacións
de verán.

Bouzas, Belén, “Entre libros e crianzas”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “Propostas
literarias”, 2 novembro 2017, p. 2-3.
Recomenda varios libros, entre os que destacan Poemar o mar de Antonio G. Teijeiro
galardoado co Premio Nacional de Literatura Infantil 2017, Ollos de Xulio Gutiérrez
incluído entre os mellores libros do mundo na lista “The white Ravens” xunto con Jules
Verne e a vida secreta das mulleres planta de Ledicia Costa. Ademais, cabe mencionar
que realiza entrevistas a María Couceiro, libreira na Libraría Couceiro; Verónica Pousada,
investigadora en LIX e Laura Amigo, psicóloga Infantil.

Brea, Fran, “Unha obra que convida a reflexionar”, Diario de Pontevedra, “Salón do
libro”, n.º 30.399, 10 marzo 2017, p. 6.
A obra Escaquis e Romeu, escrita por Antonio Manuel Fraga e ilustrada por Jacobo
Fernández, publicouse na XVIII edición do Salón do Libro de Pontevedra por iniciativa
de Anxos Riveiro, quen procura que cada ano se publique unha texto con motivo do
evento. A idea sobre a que tiña que xirar a obra era o lema do Salón “O mundo que
queremos” e que foi todo un reto para o escritor segundo confesa.
_____, “Anxos Riveiro. ʻO Salón do Libro é moi importante; é o único de Galicia”, Diario
de Pontevedra, “Salón do Libro”, n.º 30.399, 10 marzo 2017, p. 2.
Entrevista á concelleira Anxos Riveiro, concelleira de cultura do concello de Pontevedra,
con motivo do Salón do Libro. Sinala, entre outras cuestións, que o obxectivo do Salón é
“transmitir que Pontevedra é unha cidade literaria ao 100%” e que para iso vaise crear un
“Mapa literario de Pontevedra que indique a historia da cidade a ese nivel”.

C. A., “Noemí López imparte un taller de ilustración en la biblioteca Rivera Rouco”, El
Progreso, “A Chaira”, 27 xaneiro 2017, p. 21.
Informa do obradoiro infantil de ilustración, Contando con imaxes, que impartiu Noemí
López na biblioteca municipal Enrique Rivera Rouco de As Pontes dentro do programa
Xoves na Biblio.
_____, “Beatriz Maceda presenta el día 3 en la casa de la cultura ʻO álbum de Garrincha”,
El Progreso, “A Chaira”, 31 xaneiro 2017, p. 16.
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Informa da presentación do último libro de Beatriz Maceda, O álbum de Garrincha,
ilustrado por Laura Veleiro. O acto, organizado por Iescha, terá lugar na casa da cultura
de Vilalba.
_____, “El espectáculo ʻBalbino’ inicia la programación de otoño del auditorio vilalbés”,
El Progreso, “A Chaira”, 13 outubro 2017, p. 16.
Informa do inicio da programación cultural do Outono coa presentación do espectáculo
baseado na obra Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas e que proseguirá con
máis actividades durante todo o mes de novembro.

Canedo, Cibrán, “Os Bolechas que pasaron por Buño”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 29 xaneiro 2017, p. 36.
Informa da visita de Os Bolechas á exposición alfareira de Buño que tivo lugar no mes
de agosto co obxectivo de presentar o seu novo libro Os Bolechas van á Mostra da Olería
de Buño.

_____, “Una labor instructiva y amena”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 3
maio 2017, p. 32.
Informa di ciclo de contacontos organizado pola Cruz Vermella de Noia, onde se
escenificarán contos como O Grúfalo, O pito Cairo, Desexo a Lúa e A que sabe a Lúa.
Tamén se achegan números de teléfono para informarse ou realizar a inscrición.

_____, “Arias lleva a Madrid su Icía e Avoa”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
15 xuño 2017, p. 38.
Informa da participación da artista Sabela Arias na mostra Humor gráfico gallego actual
celebrada na localidade de Alcalá de Henares. A autora levará as súas personaxes Icía e
Avoa.

_____, “Poesía en la bienal de Lalín”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 1 xuño
2017, p. 34.
Informa da participación da escritora María Canosa Blanco na Bienal Pintor Laxeiro,
onde realizará unha lectura dos seus poemas, titulada Perder o medo a través da poesía.
Cano, Rosa, “Oqueleoʼ, los libros de alma infantil y juvenil de Santillana en gallego”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 30 marzo 2017, p. 37.
Informa da creación e presentación de Oqueleo, unha nova firma editorial de Santillana
que se centrará nas publicacións en galego. No acto de presentación da firma tamén
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participaron autores das obras publicadas por este novo selo, foron Manuel Núñez
Singala, Héctor Cajaraville e Paula Carballeira.

_____, “Ralph Meyer y Kiko da Silva, hoy al salón de cómic de A Coruña”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 8 agosto 2017, p. 37.
Anuncia a programación do salón do cómic da Coruña, no que Ralph Meyer e Kiko da
Silva contan cun papel destacado. Abrirán o calendario de charlas desta edición, no
Kiosko Alfonso, onde tamén se exporán as súas obras.

Casal, Borja e X. F., “O verán que descubriu o amor”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14
agosto 2017, p. 27.
Rememora a revolución cultural do movemento hippy no seu 50 aniversario facendo un
repaso dos concertos e festivais así como a chegada do pensamento da liberdade sexual e
o espírito comuneiro.

Casal, J., “Sanxenxo segundo Os Bolechas”, Diario de Pontevedra, “Sanxenxo”, “O
Salnés”, 15 febreiro 2017, p. 20.
Informa da presentación do libro-guía Os Bolechas van a Sanxenxo cuxo obxectivo é
“ofrecer un material a los más pequeños que fomente la lectura en gallego, a la vez que
facilite el conocimiento del municipio y sus parroquias”. O libro, que conta cun milleiro
de exemplares, será distribuído entre o alumnado de terceiro e cuarto de Educación
Primaria de Sanxenxo.

_____, “Poio aglutina la programación de Navidad en seis días cargados de actividades”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Poio”, 16 decembro 2017, p. 19.
Informa das actividades do Nadal no Concello de Poio cunha oferta dinámica e
rechamante para os cativos e cativas, na cal cabe destacar Os Bolechas que se presentarán
na tarde do 30 de Decembro no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó.

Castro, Víctor, “Convocado el concurso ‘Rosalía verso a verso’ para toda la población
infantil de la villa”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 21
febreiro 2017, p. 16.
Dá conta da convocatoria lanzada polo Servizo de Normalización Lingüística de Ordes,
“Rosalía verso a verso”, que se desenvolverá no evento creado no Facebook e que consiste
na publicación de vídeos realizados con versos da poeta.

_____, “La Mancomunidad de Ordes celebra el Día de la Mujer”, El Ideal Gallego, “Área
metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 8 marzo 2017, p. 16.
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Achega a iniciativa promovida polo Servizo de Normalización Lingüística da
Mancomunidade da Comarca de Ordes con motivo do Día Internacional da Muller:
“Rosalía verso a verso”. O proxecto consiste en que o alumnado dos centros da comarca
compartan versos da escritora, en formato audio ou vídeo, no evento do Facebook creado
para este evento. O centro con maior número de participantes será premiado cun lote de
libros .
_____, “La Mancomunidad entregó el premio ʻRosalía Verso a Verso”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 12 abril 2017, p. 16.
Dá conta do galardón entregado aos colexios CEIP Castelao, de Ordes, e o CEPI Ponte
Carreira, de Frades. No acto participaron Irene Bravo, técnica do Servizo de
Normalización Lingüística, Rocío Gómez, responsable de Normalización do Centro e
Maribel Graña, directora do centro.

C. F., “O IES Illa de Tambo celebra o Día da Poesía coa música de Xardín Desordenado”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 16 marzo 2017, p. 22.
Dá conta da visita da banda Xardín Desordenado ao IES Illa de Tambo con motivo do Día
da Poesía. A banda naceu en 2011 co obxectivo de “promover a poesía galega”.

C. N., “El profesor Santiago Losada dará una conferencia sobre Cela”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 19 xaneiro 2017, p. 20.
Logo de informar da conferencia que terá lugar no Ateneo de Marín, dá conta da mostra
de debuxos de Xaquín Marín na sala de exposicións do mesmo edificio á que acudirá o
propio artista para a clausura.

_____, “Castelao e o cómic galego aterrizan no IES Paralaia da man da Deputación”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, 22 febreiro 2017, p. 21.
Informa da chegada da exposición “De Castelao ao mañá: unha ollada ao cómic galego”
ao IES Paralaia de Moaña. Trátase dunha mostra que fai un percorrido polos grandes
debuxantes galegos e que vai desde Castelao até autores actuais como Kiko da Silva ou
Miguel Anxo Murado. A exposición poderá visitarse até o 17 de marzo.
_____, “A soidade das medusasʼ, de Iria Collazo, chega a Marín da man de Queremos
Galego”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 460, “O Morrazo”, “Marín”,
25 marzo 2017, p. 4.
Informa do acto de presentación do libro de Iria Collazo López e ilustrado por Luz Beloso
na biblioteca municipal de Vidal Pazos.
Colmeneiro, Xosé Lois, “A Fundación Risco analizou o papel da muller no XIX”, La
Región, “Allariz, 29 outubro 2017, p. 30
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Dá conta da sétima edición das xornadas que organiza cada ano no mes de outubro a
Fundación Vicente Risco “co lobishome galego como xerme e vencello das mesmas” e
faise referencia á presentación da segunda serie de relatos curtos Romasanta, o criminal
que recolle as conclusións dos encontros da pasada edición.

Constenla, Tereixa, “Ardalén”, El País, “Babelia”, n.º 1.340, 29 xullo 2017, p. 5.
Breve reseña da obra de Miguelanxo Prado galardoada co Premio Nacional de Cómic en
2012 sobre a que sinala que “la fantasía, el misterio, el desamor, la pasión la memoria y
la amnesia se entrecruzan con caracolas marinas, documentos históricos, vientos
destemplados, viajes en el tiempo y renconres apocalípticos”.

Couso, Sandra, “Rafael Silva ‘Al principio tenía que ir a buscar los libros a Madrid o
Barcelona”, El Correo Gallego, “Santiago”, 5 decembro 2017, p. 24.
En conversa co fundador da librería Follas Novas de Santiago de Compostela dáse conta
da historia do dito establecemento.

C. P. R., “El IES de Guitiriz inicia las actividades de Díaz Castro guiadas por alumnos”,
El Progreso, “A Chaira”, 6 abril 2017, p. 18.
Dá conta das actividades celebradas no IES de Guitiriz co motivo de honrar á figura do
poeta Díaz Castro. A maior parte das actividades foron titulados con diferentes nomes de
poemas do autor.

Durán, Jesús, “Teatro para a convivencia”, El Progreso, “O futuro é seu”, 2 marzo 2017,
contracuberta.
Comenta a representación da peza Moisés e os seus amigos que terá lugar no centro social
Uxío Novoneyra de Friol. A obra, creada por Benedetta, ten o alumnado de terceiro da
Eso do centro educativo Waldorf Mniñeiros de Fiol como protagonista.
ECG, “Os Bolechas e Gisela, hoxe no primeiro programa de ʻLuarʼ do ano 2017 en
TVG”, El Correo Gallego, “Medios”, 6 xaneiro 2017, p. 53.
Dá conta da programación do progama Luar da TVG con motivo do Día de Reis na que
destaca a actuación de Os Bolechas co seu espectáculo Esta é a nosa casa.

_____, “Máis de 180 propostas de lectura no catálogo Ler Conta Moito 2017”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 2 febreiro 2017, p. 33.
Dá conta da campaña que puxo a andar a Secreatría Xeral de Cultura “Ler Conta Moito”
orientada á Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Trátase dun total de 186 propostas
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recollidas nun catálogo e dirixidas a todos os públicos. Destaca, por exemplo, a
participación de Paco Nogueiras ou das compañías Elefante Elegante ou Migallas. A nova
tamén informa das diferentes propostas dirixidas a festexar a Carlos Casares, figura
homenaxeada no Día das Letras Galegas 2017.
_____, “Os escritores propoñen ás escolas difudir unha ʻfoto maniquíʼ na honra de
Rosalía”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 20 febreiro 2017, p. 22.
Comenta que o acto central do Día de Rosalía organizado pola AELG contou coa lectura
do manifesto escrito por Ledicia Costas no que convida aos centros educativos a festexar
este día a partir de diferentes propostas. Dunha banda, a grabación dun mannequin
challenge, orientado a alumnado de secundaria e bacharelato; e, doutra, a elaboración de
máscaras e a publicación de fotografías con versos de Rosalía para o alumnado de infantil
e primaria.

_____, “La Diputación aporta fondos para actos el el Auditorio”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 25 febreiro 2017, p. 24.
Dá conta da intención da Deputación e do Concello de Santiago de musealizar o legado
da compañía Monicreques de Kukas para tratar de difundir a súa obra.
_____, “Os Bolechas levan a TVG como viven o Entroido os colexios galegos”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 25 febreiro 2017, p. 40.
Informa do novo proxecto audiovisual que lanzan Os Bolechas que consiste en “vídeos
curtos e áxiles, moi rápidos e divertidos” que mostarán como se goza do entroido en
diferentes localidades de Galicia. O protagonismo será o do alumnado dos colexios
galegos co obxectivo de pór en valor tanto o seu traballo como o do persoal educativo.

_____, “Catrocentos escolares visitan o interior do Parlamento galego xunto ós
Bolechas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 18 marzo 2017, p. 36.
Dá conta da visita de 400 escolares das catro provincias galegas ao Parlamento de Galicia
en cuxa biblioteca puideron gozar do video de Os Bolechas onde se ecplica “que é o
Parlamento, como funciona e por que é tan imporatne no noso sistema”. Esta actividade
encándrase na iniciativa que desde o Pazo do Hórreo chamaron “non se pode querer o que
non se coñece”.

_____, “Cinco poetas leerán poemas de Miguel Hernández a los alumnos
compostelanos”, El Correo Gallego, “Santiago”, 20 marzo 2017, p. 16.
Informa da homenaxe ao poeta Miguel Hernández que terá lugar en Santiago de
Compostela con motivo do 75 aniversario da morte do escritor no marco do Día da Poesía.
O acto incluirá unha lectura de poemas por parte do estudantado que acoda ao acto, xa
que o Concello convidou o alumnado de 6º de Primaira e da ESO, e das poetas María do
Cebreiro, Rosalía Fernández Rial, Helena Villar Janeiro, Xesús Rábade e Alba Cib.
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_____, “Más de 10.000 niños para la promoción de la lectura”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 28 marzo 2017, p. 24.
Dá conta do acto celebrado na Galería Sargadelos de Santiago, titulado na presente
edición como Unha última carta, baseada no traballo de Antonis Papatheodoukou e Iris
Samartzi.

_____, “Visitas guiadas por Monicreques desde la Alameda”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 3 xullo 2017, p. 19.
Informa das visitas guiadas por monicreques e bonecos en Santiago de Compostela,
actividade promovida pola Concellaría de Turismo baixo o título Monicreques en Ruta:
Valle-Inclán por Santiago.

_____, “‘Os Bolechas: O centro Oceanográfico de Vigo’, presentado ante escolares de
Vigo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 1 decembro 2017, p. 35.
Informa da presentación do libro Os Bolechas: O centro Oceanográfico de Vigo na cidade
olívica no que tamén se inclúe un taller de debuxo para os nenos e nenas dos colexios
gañadores do concurso de maquetas Acuicultura de reciclaxe.
Elvira, S., “El espectáculo ʻVoaʼ en honor a Neira Vilas llega a A Estrada”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 3 febreiro 2017, p. 29.
Informa da presentación da peza teatral Voa, inspirada na obra de Neira Vilas O espantallo
amigo, ideada pola Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada e o grupo de baile
música tradicional Tequexetéldere que terá lugar no Teatro Principal da Estrada.

Elvira, Sol, “Comprar un libro es hoy un 10% más barato en A Estrada”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Deza - A Estrada - Ordes”, 5 maio 2017, p. 29.
Informa da celebración da feira do Libro en A Estrada hoxe e mañá, cun desconto do 10%
e o agasallo dun litro de leite para os primeiros trescentos compradores, doado polos
gandeiros da zona e repartidos coa axuda da Cruz Roja. Entre as actividades enmarcadas
na Feira, destaca a posta en escena da peza infantil O meu avó é mago e a presentación
da obra Caer de cu polo universo (2015), da autoría de Estíbaliz Espinosa e Lucía Cobo.

E. P., “Pontevedra, capital de las letras en 2018”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 30
decembro 2017, p. 35.
Dá conta do anuncio de Pontevedra como capital das letras e da lingua galega 2018
presentado polo Presidente da Real Academia Galega Victor Freixanes que xirará en torno
á escritora María Victoria Moreno.
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F. D., “Imaxinación e música para os máis pequenos”, La Región, “Fiestas de Santa Rita”,
“Actividades culturales paralelas”, 19 maio 2017, p. 6.
Informa das actividades que completan o programa de festas de Santa Rita, en O Barco,
onde se conterá con concertos, da man de Mamá Cabra e inspirado no libro publicado
polo grupo A bruxa da discoria.

Ferreira, Antón, “La Feria de Libro de A Guarda incluye actividades y sorteos”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 19 maio 2017, p. 19.
Dá conta dalgunhas das actividades da feira, entre as que se atopa a firma de libros da
man da autora Fina Casalderrey e o peche da feira da man da compañía Daboapipa, que
presentará Historias de vida, amor, guerra e case morte.

Fraga, Xesús, “Os camiños que abriu Agustín”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 xullo
2017, p. 25.
Dá conta da traxectoria vital de Agustín Fernández Paz, e lémbrase que preto do seu
cabodano a súa presenza segue aumentando no panorama literario. Recóllense
declaracións de Manuel Bragado, Olalla Cociña e Ramón Nicolás sobre o autor finado.

Franco, Fernando, “Ripalda y el calendario ZZ”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 16
febreiro 2017, p. 10.
Comenta a saída do prelo da última obra de Xosé Lois Ripalda, O golfiño ceibe, autor do
coñecido Almanaque Agrícolo ZZ.

Frieiro, F., “Los niños y Os Bolechas sirven de emisarios para incentivar las donaciones
de sangre”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 7 marzo 2017, p. 4.
Co obxectivo de que Vilagarcía continúe a ser como un dos concellos galegos con maior
número de doazóns de sangue, repartiuse o conto de Os Bolechas Papá Bolechas doa
sangue entre o alumnado infantil dos colexios da zona acompañado dunha tarxeta
informativa dirixida a pais e nais maiores de idade para a súa concienciación.
_____, “Os Bolechasʼ enseñarán a los escolares de Vilagarcía la historia del Castro
Alobre”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 11 marzo 2017, p. 5.

Comenta o comezo das visitas guiadas ao Castro Alobre promovidas polo Concello de
Vilagarcía para dar a coñecer o xacemento. Con este obxectivo, repartiranse arredor de
2.000 libros de Os Bolechas no Castro Alobre para que a visita resulte máis amena e o
alumnado de infantil coñeza máis detalles sobre o espazo.
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García, M., “Recital y concierto para recordar a Miguel Hernández”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Día de Poesía”, 18 marzo
2017, p. L10.
Informa da homenaxe ao poeta Miguel Hernández que terá lugar en Santiago de
Compostela con motivo do 75 aniversario da morte do escritor no marco do Día da Poesía.
O acto incluirá unha lectura de poemas por parte do estudantado que acoda ao acto, xa
que o Concello convidou o alumnado de 6º de Primaira e da ESO, e das poetas María do
Cebreiro, Rosalía Fernández Rial, Helena Villar Janeiro, Xesús Rábade e Alba Cib.

García, Rodri, “Miguelanxo Prado expone sus obras más ambiciosas”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 28 marzo 2017, p. 33.
Destaca a exposición de Miguelanxo Prado no Kiosko Alfonso en A Coruña, na que se
expuxeron obras entre as que destaca a novela gráfica Ardalén.

_____, “Viñetas desde o Atlántico reunirá a todos los premios nacionales de cómic”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 8 xullo 2017, p. 36.
Informa da celebración da vixésima edición do salón “Viñetas desde o Atlántico”, a cal
se fundamentará en retrospectivas dos mellores autores galegos e españois, ao mesmo
tempo, presentarase un espectáculo audiovisual. Destácase que acudirán todos os premios
nacionais de cómic.

Gómez, Chus, “Caldas suma 143 nuevos lectores”, Diario de Pontevedra, “Diario de
Caldas”, n.º 533, “Vivir en Caldas”, 18 xaneiro 2017, p. 3.
Reportaxe que analiza os datos do 2016 da biblioteca pública municipal Padre M.
Martínez Ferro de Caldas de Reis que sumou 143 novos lectores. De entre os datos de
préstamo que se ofrecen sinálase que unha das obras preferidas do público infantil foi
Escarlatina, a cociñeira defunta (2015) de Ledicia Costas.

_____, “O IES Torrente Ballester editará un conto inédito de María Victoria Moreno”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, 25 outubro 2017, pp. 46.
Informa da presentación da peza dun manuscrito de María Victoria Moreno que será
ilustrado polo alumnado e que se exporá no Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra.

G. P., “El Teatro Municipal de Tui ofrecerá diez espectáculos durante este trimestre”,
Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 31 xaneiro 2017, p. 13.
Informa da programación teatral de Tui cunha sección dedicada ao público infantil que
contará coas obras Feo!, de Caramuxo teatro e Carapuchiña vermella, de Educa Teatro.
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H. J. P., “Desconhecido”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 abril 2017, p. 39.
Dá conta da publicación do libro-cómic-disco da man de Giao Rodrigues, publicado baixo
o heterónimo de Xiao Berlai. O proxecto persoal de Giao no apartado musical conta coa
colaboración de Pablo Pérez, Bruno Couceiro e Iago Mourinho.

Iglesias, A., “El Club de Teatro del CSC do Ensanche en el Principal”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “24 horas de compostela”, 27 xuño 2017, p. 26.
Dá conta da representación dunha obra da man do club de Teatro do CSC do Ensache.

Iglesias, Ana, “La vida en la ciudad a través de las ilustraciones de Alfredo”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 12 novembro 2017, p. 26.
Informa da exposición “Por fin Santiago!” do debuxante Alfredo González, Premio
Nacional de Ilustración 2017, que se pode contemplar no Museo das Peregrinacións. Esta
exposición coincide co Encontro Internacional de Cadernos de Viaxe Compostela
Ilustrada dirixida por Miguelanxo Prado.

Jaureguizar, “O neno labrego fala esperanto”, El Progreso, “deVerano”, “Culturetadas”,
19 agosto 2017, p. 68.
Indica como Memorias dun neno labrego seguindo os pasos de Retrincos, obra de
Castelao, tamén se pode ler en esperanto. O texto vai acompañado de ilustracións de Isaac
Díaz Pardo cedidas pola fundación Xosé Neira Vilas. Na actualidade o autor traballa na
versión ao esperanto d’A ferida de Begoña Paz.

_____, “Fina Casalderrey. ‘Benditos libros de lectura obrigatoria, que nin iso tiven”, El
Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 14 decembro 2017, p. 73.
Fai mención das xornadas “Desfacendo fronteiras” desenroladas na Facultade de
Formación do Profesorado de Lugo, nas cales participaron como autoras invitadas Fina
Casalderrrey e An Alfaya facendo mención de obras como A sombra descalza, Illa
soidade ou Ola, estúpido monstro peludo.

J. H. R., “La asociación internacional del libro infantil selecciona una obra de García
Teijeiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, 12 xullo 2017, p. 34.
Informa da inclusión da obra Lendo lendas, digo versos para a súa asociación
internacional, destacando así a súa importancia e calidade.

J. M. R., “Garabato acogerá una exposición de humor gráfico”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 15 xuño 2017, p. 37.
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Dá conta da mostra Cheíño, politicament incorecto do artista Mon Lendoiro que acollerá
o Estudo de Arte Garabato de Carballo.
_____, “A biblioteca Rego da Balsa abre o outono cun poemario”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 14 setembro 2017, p. 31.
Informa das diferentes actividades que terán lugar no programa de actividades organizado
no centro de lectura Rego da Balsa de Carballo baixo o lema Conéctate coa biblioteca
entre as que destacan as actuacións de Magín Blanco, Elefante Elegante e Trinke Trinke.
L. F., “Os Bolechas van a Sanxenxoʼ, una forma distinta de conocer el municipio”, Diario
de Arousa, “Sanxenxo”, 15 febreiro 2017, p. 12.
Informa da presentación do libro-guía Os Bolechas van a Sanxenxo cuxo obxectivo é
“ofrecer un material a los más pequeños que fomente la lectura en gallego, a la vez que
facilite el conocimiento del municipio y sus parroquias”. O libro, que conta cun milleiro
de exemplares, será distribuído entre o alumnado de terceiro e cuarto de Educación
Primaria de Sanxenxo.

Liste, Ana G., “Vigo levanta el telón con obras para todos los públicos”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 30 xaneiro 2017, p. 16.
Informa da programación teatral de Vigo entre a que existe un espazo dedicado ao público
infantil coas obras: A nena que quería navegar, Os limpa limpa, O conto da azuzaina, O
aloumiño dunha estrela, Rubicundo, Sirenita, O poder de Amabal e Valados.

Lodeiro, Pablo, “Miguelanxo Prado atribuye a los invitados y al gran público los 20 años
de Viñetas”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 8 agosto 2017, p. 37.
Informa de que o salón do cómic atenderá a obra dos dez premios nacionais e locais. A
programación deste ano contará coa participación de Kiko Da Silva.
_____, “Viñetas desde el Atlántico recibe a tres emblemas del cómic en su primer día de
actividad”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 9 agosto 2017, p. 37.
Dá conta da vixésima edición de “Viñetas desde o Atlántico” prestando atención á
participación do británico Dave Mckean, o francés Ralph Meyer e o representante galego
Kiko Da Siva que presentará a súa obra no Kiosko Alfonso.

_____, “Las manos de Stewart, Rocheleu y Nob pintan la cuarta jornada de Viñetas”, El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 11 agosto 2017, p. 36.
Dá conta dos máis salientables autores do panorama internacional nesta edición de
“Viñetas desde o Atlántico” destacando a participación de Stewart, Rocheleu e Nob.
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_____, “Promesas y leyendas en la nueva jornada de Viñetas”, Diario de Ferrol/ El Ideal
Gallego, “Sociedad”, 12 agosto 2017, p. 36.
Informa da participación en “Viñetas desde o Atlantico” de artistas veteranos como
Eduardo Risso e novas promesas nacionais como Javier Rey e Natacha Bustos.

López, Belén, “Maruxiña Mallo e os nenos sen sombreiro”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 20 xaneiro 2017, p. 15.
Informa dos obradoiros municipais de expresión dramática que o grupo Migallas está a
desenvolver no Pazo da Cultura de Pontevedra, Á procura do tesouro, con rapaces e
rapazas de 4 a 16 anos arredor da figura de Maruja Mallo, homenaxeada no Día das Artes
en Galicia deste ano.
_____, “Fina Casalderrey. ʻSon tremendas as lousas que nos poñen enriba; canto
poderiamos facer sen elas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 1 febreiro
2017, p. 13.
Recolle a conversa mantida entre Fina Casalderrey e a xornalista María Varela no salón
de actos da Casa das Campás con motivo da terceira edición do ciclo “Conversas na Uvi”
na que reflexionaron, entre outras cuestións, sobre o papel central que a lingua galega
ocupou na vida da escritora e académica da Real Academia Galega.

_____, “Acción e efecto de fedellar”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 5
febreiro 2017, p. 15.
Presenta o grupo de teatro infantil formado por Susana Cerviño e Tamara Andrés,
Fedellas, que foi oficialmente presentado no Culturgal. Destaca como unha das súas
principais características o feito de que o grupo traballa con material propio como son os
contos A bolboreta Roseta ou O misterio dos calcetíns.

_____, “Proxecto Carabuñas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 17
febreiro 2017, p. 14.
Comenta o proxecto Carabuñas, ideado por nais e pais do barrio Monte Porreiro de
Pontevedra, inspirado pola proposta Picapau de animación á lectura que deixou de
funcionar uns anos atrás. O grupo tomou o nome da primeira lectura que realizaron:
Carabuñas, da editorial OQO.

_____, “O muro do orgullo”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 24 febreiro
2017, p. 13.
Comenta o acto de entrega que tivo lugar na Casa da Luz de Pontevedra da gravación do
acto de homenaxe ás vítimas da represión franquista que tivo lugar no mes de novembro.
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O acto, que contou con teatro, música e historia estivo “presidida por un mural de catro
metros de lonxitude” que Kiko da Silva comezou a pintar en directo coa axuda de dous
alumnos da súa escola O Garaxe Hermético cuxo aspecto final se desvelou onte.

_____, “O que facemos aquí é sementar cultura”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Salón do libro”, 11 marzo 2017, pp. 2-3.
Anuncia a chegada do XVIII Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra que incluirá
“máis de 300 actividades e pola que se agarda que pasen máis de 30.000 cativos de
distintos puntos do territorio galego”. Da programación destaca a montaxe Xoga de
Entremáns ou a presentación do libro que Antonio Manuel Fraga e Jacobo Fernández
escribiron para a colección do Salón: Escaquis e Romeu.

_____, “Kiko da Silva mata a Manuel Pardo”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 23 abril 2017, p. 14.
Informa da morte metafórica do alter ego creado por Kiko da Silva que tamén foi
protagonista da obra O inferno do debuxante. Destácase o xogo creado polo autor para
promocionar a súa obra e reflexionar sobre o mesmo concepto de plaxio.

_____, “O Salón do Libro Infantil e Xuvenil aspira a dar un salto internacional en 2018”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 14 xuño 2017, p. 13.
Informa da xuntanza entre a concelleira, Carmen Fouces, cos representantes dos colexios
para tratar de dotar de carácter internacional ao Salón do Libro Infantil e Xuvenil na
edición correspondente ao ano 2018.

_____, “Fina Casalderrey. ‘É un xeito de facerlle xustiza”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Cultura”, 18 xuño 2017, p. 56.
Recolle a boa acollida da elección de María Victoria Moreno como homenaxeada nas
Letras Galegas 2018. Inclúe a testemuña do xornalista Luís Rei, que salienta o
compromiso que a homenaxeada estableceu coa lingua galega, pese a non ser a súa lingua
materna; Fina Casalderrey valora o gran papel que exerceu ao achegar ás novas xeracións
o idioma galego coas súas obras e traballo; e Manuel Lourenzo destaca o seu papel pola
literatura galega, desexando que teña máis recoñecementos.

_____, “Viñetas dende o Atlántico repasará a traxectoria de Kiko da Silva”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 5 agosto 2017, p. 10.
Dá conta da presentación dos proxectos de Kiko da Silva no festival “Viñetas dende o
Atlantico” no cal, abrirá o ciclo de conferencia de autores.
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L. R., “Nicomedes el pelón viaja a China y Corea”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4
febreiro 2017, p. 38.
Comenta a tradución ao chinés do álbum Nicomedes o pelado creado por David Pintor e
Carlos López e publicado orixinalmente no selo Kalandraka. Pinto e Chino foron
galardoados no 2011 coa distinción que outorga a Internationale Jugendbibliothek de
Múnich polo seu traballo Contos para nenos que dormen deseguida.

Malvido, Gemma, “Las historias infantiles de El Hematocrito y Alberto Vázquez saltan
a la televisión”, La Opinión, “A Coruña”, 14 setembro 2017, p. 9.
Anuncia unha nova serie infantil creada por El Hematocrítico e ilustrado por Alberto
Vázquez. O título da serie é Feliz feroz, e trata sobre unha mestura de historias onde
personaxes tradicionais adquiren novos roles e comportamentos.

Manteiga, M., “Apego volta con Migallas Teatro e o seu obradoiro de canto hoxe ó
Milladoiro”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15 setembro 2017, p. 31.
Informa do obradoiro Orella Pendella onde se van realizar cancións e recitais infantís,
dirixidos a nenos e nenas de entre 0 a 6 anos. O horario é de 18.00 a 19.00 na casa da
cultura de Milladoiro.

Manteiga, Marcos, “Éxito da mostra do negreirés Cobas con 250 ilustracións”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 21 xaneiro 2017, p. 33.
Dá conta da exposición do artista Xosé Cobas que está a ter lugar no Kiosko Alfonso da
Coruña, A ilustración compartida, e que aglutina, entre outros proxectos, os dous libros
no que colaborou como deseñador gráfico: O libro das viaxes imaxinarias e Cadros dunha
exposición.
Martínez, Enrique, “Ledicia Costas. ʻEn 1990, ir á praia dende Beade era viaxar a outro
planeta”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, “El verano de mi vida”, 18 xullo
2017, p. 38.
Repasa acontecementos biográficos da infancia da autora, ademais de citar as súas
palabras textuais a modo de entrevista. No artigo comenta varias anécdotas acontecidas
na década dos noventa.

Mato, Mar, “Las editoriales gallega ofrecen las historias más asombrosas para Reyes”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 29 decembro 2017, p. 34.
Ofrece diversas posibilidades tratando obras como: Cando Martiño tivo ganas de mexar
na Noite Reis, Pipi Mediaslongas, A ledicia de ler, As que máis molan.

1056

_____, “Los Lunnis fichan a dos protagonistas gallegas, Isabel Zendal y La Maruxaina”,
Faro de Vigo, “Tv/ Espectáculos”, p. 47/ La Opinión, “Televisión”, p. 51, 8 decembro
2017.
Informa da incorporación das figuras de Isabel Zendal e a Maruxaina ao programa da
TVE “Los Lunnis de Leyenda”. No caso de Isabel Zendal a historia recóllese no libro Os
nenos da variola da autora María Solar.

Mauleón, Amaia, “El pequeño gran motor de la cultura”, Faro de Vigo, “Sociedad”, pp.
42-43/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, p. 35, 19 marzo 2017.
Reportaxe que analiza a situación da industria cultural no público infantil e que recolle
testemuños de personalidades como Gloria Mosquera, da banda Mamá Cabra; Manuel
Bragado, editor de XeraisÇ; Alexandre Vázquez, de Educa Teatro; ou a escritora Ledicia
Costas. Apúntase, entre outras cuestións, que en Galicia “ha cobrado un auge inesperado
pero, advierten, comienza a decaer cuando los niños cumplen los 8 ó 9 años”.

M. G., “El colegio Emilio de Navasqüés pone en marcha su semana cultural”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 25 marzo 2017, p. 32.
Informa da posta en marcha da semana cultural do colexio Emilio de Navasqüés, onde o
escritor noiés Sebastián Paz ofrecerá unha charla aos alumnos do centro.

M. Gil, “El escritor noiés Sebastián Paz presenta en Madrid un libro de poemas para
niños”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Noia”, 10 decembro 2017, p. 33.
Informa da presentación da última obra de Sebastián Paz, Observo y aprendo, e fai un
breve repaso pola súa traxectoria literaria, citando algunha das súas obras anteriores
Versos para ler na escola e Remuíños.
M. G. M., “Rosalía e María Victoria Moreno encabezan a colección ʻMulleres bravas da
nosa historia”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 31 xaneiro 2017, p. 37.
Informa da liña editorial de Urco editora “Mulleres bravas da nosa historia” que conta xa
cos números dedicados a Rosalía de Castro e María Victoria Moreno. Este último,
elaborado por Eli Ríos, presentarase na biblioteca do Fórum Metropolitano da cidade da
Coruña. Remata a nova anunciando que os vindeiros números estarán dedicados a Xulia
Minguillón, da man de María Reimóndez, e Maruxa Mallo, da que se ocupará Elvira
Ribeiro.
_____, “Xiao Berlai. ʻAlfonso decidiu que se non podía vivir con ela, prefería vivir con
ninguén”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 1 febreiro 2017, p. 36.
Informa da presentación do novo disco que Berlai no Garufa Club da Coruña titulado
Desconhecido. O disco vai acompañado dun cómic que “completa a visión do que por
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unha cuestión de amor, optou por illarsee facer así a súa pequena gran revolución”. As
ilustracións son obra de Ernesto G. Torterolo quen tamén estará presente no acto.

_____, “Desde una biblioteca verde y en bicicleta a tarjetas inspiradas en Gloria Fuertes”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 19 abril 2017, p. 37.
Informa das actividades celebradas co gallo da celebración do Día do Libro, destácase
entre as actividades celebradas a exposición adicada á figura de Eduardo Pondal e a
actuación da Compañía do Trinke-Trinke, que versionará o conto da ratiña que se ve no
espello.

_____, “Manuel Guisande gana la 17 edición del premio Fernando Arenas con un libro
sobre los gallegos”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 abril 2017, p. 36.
Con motivo da entrega do Premio Fernando Arenas Quintela de narrativa e ensaio a
Manuel Guisandes por unha obra en castelán, sinálase que o escritor é tamén autor da
serie de contos en galego Rodribico, coa que gañou anteriormente o Premio Isaac Díaz
Pardo.

_____, “Los 20 años de Viñetas desde o Atlántico se recordarán con una retrospectiva”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 xuño 2017, p. 37.
Informa da celebración da vixésima edición do salón “Viñetas desde o Atlántico”, a cal
se fundamentará en retrospectivas dos mellores autores galegos e españois, ao mesmo
tempo, presentarase un espectáculo audiovisual.

_____, “Miguelanxo Prado. ‘Aquí está el material inicial, que se queda dormido y acaba
emergiendo y forma parte de todo”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 22
xuño 2017, p. 37.
Informa da entrevista feita a Miguelanxo Prado no ciclo “12 miradas: Riverside” no cal
presentou ó público doce pezas na Galería Vilaseco e explicou cada unha delas dando
mostras da particularidade do artista.

_____, “El salón de cómic Viñetas desde o Atlántico saldrá de su hábitat y recordará sus
20 años”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 8 xullo 2017, p. 37.
Dá conta da intención da organización do salón Viñetas desde o Atlántico de ampliar o
seu programa en canto a participación mais tamén en canto a lugares onde realizar as
exposicións da mostra.

_____, “A Coruña saluda ya a los primeros personajes de tebeo”, Diario de Ferrol/ El
Ideal Gallego, “Sociedad”, 5 agosto 2017, p. 37.
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Informa da realización do festival “Viñetas desde o Atlántico” onde terá lugar unha
homenaxe aos debuxantes galegos dos últimos 20 anos e no cal participarán autores
internacionais e o autor galego Kiko Da Silva.

Misa, Iria, “Agora que si estamos aquí”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “a ler”, 11 maio
2017, p. 7.
Repasa a breve e recente traxectoria literaria da autora, incide na publicación da súa única
obra polo momento, Xa non estou aquí.

M. M. O., “Apego trae obradoiros ambientais, música, teatro e contacontos a Ames”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 8 marzo 2017, p. 35.
Informa da celebración de obradoiros ambientais, música, teatro e contacontos en Ames.
Entre os grupos participantes atópase Paco Nogueiras con Brinca Vai! 2,0, Talia Teatro
con Sopa de sapo, Baobab Teatro con Baila, Roque, baila ademais da adptación de A
galiña azul, de Carlos Casares, da man de Ubu Teatro. Finalmente, Redrum Producións é
a compañía encargada de pechar o acto coa interpretación de A nena que quería navegar.

M. N., “Os Bolechas, os novos guías polos mundos oceánicos”, Atlántico Diario, “Vigo”,
1 decembro 2017, p. 12.
Informa da presentación dun novo libro da serie Os bolechas de Pepe Carreiro no que se
procura a concienciación dos rapaces coa protección dos mares. Co financiamento da
Xunta dotarase de novos exemplares ós centros escolares.

Molezún, Fernando, “Una exposición para confirmar la excelente salud del cómic
gallego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 maio 2017, p. 37.
Dá conta da exposición organizada en A Coruña, onde se amosa a obra de sesenta e oito
autores de banda deseñada. Destácase a participación de persoeiros como Miguelanxo
Prado.

_____, “Viñetas repasa 20 años de BD Galega”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 agosto
2017, p. 25.
Informa sobre o festival do cómic da Coruña, cuxo director do certame, Miguelanxo
Prado salienta a importancia da participación non só de autores galegos senón tamén de
nivel e proxección internacional.

Mosteiro, Marga, “Santiago Ríos dibuja la Filharmonía”, La Voz de Galicia, “Agenda”,
“Para todos los públicos”, 9 novembro 2017, p. L10.
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Informa sobre as actividades que terán lugar no Encontro Internacional de Cadernos de
viaxe Compostela Ilustrada, nela destaca Santiago Ríos que debuxará o ensaio da Real
Filharmonía de Galicia.

M. T., “Os monicreques chegan a Arzúa para animar as feiras quincenais do 8 e 22”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 20 marzo 2017, p. 19.
Dá conta das actividades programadas entre as que se atopan espectáculos con marionetas
e teatro. Anúnciase a participación do grupo Barriga Verde ademais da interpretación
musical de Os tres porquiños e o lobo e O frautista de Hamelin, ambas as dúas versións
interpretada pola compañía Viravolta.

Neira, Nieves, “A literatura infantil nos ollos de ‘Brabádegos”, El Progreso, “El Progreso
Junior”, n.º 12, 13 decembro 2017, p. 11.
Informa sobre o blog “Brabádegos” de Romina Val que resultou finalista na Gala do Libro
Galego, que se mencionou no programa de literatura da Radio Galega “Chamando á
Terra” . Neste blog entre as últimas recensións figuran os libros: Allumette; A vendedora
de mistos; O noso Samaín; A señorita Bubble; Escarlatina, a cociñeira defunta; O valo.

N. N., “Antía Yáñez fala no Ceip Virxe da Luz do seu libro ‘O misterio de Portomarín”,
El Progreso, “Comarcas”, 25 abril 2017, p. 12.
Informa da asistencia da autora ao centro co gallo do Día do Libro para presentar a súa
primeira obra O misterio de Portomarín. Despois do acto no que a autora firmou
exemplares da súa obra celebraron unha comida entre todos os organizadores e asistentes.

_____, “¿Quiénes son Melchor, Gaspar y Baltasar?”, El Progreso, “El Progreso Junior”,
n.º 13, 20 decembro 2017, pp. 2-3.
Informa sobre diversas características dos Reis Magos a través dun percorrido de dez
puntos nos que van mostrando un pouco máis sobre a súa historia, importancia e
peculiaridade.

Novoa, Zaida, “Homenaxe á editorial Bruguera”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”,
“Cómic”, 8 setembro 2017, p. 8.
Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Zaida Novoa, alumna da Escola
Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á editorial
Bruguera.

_____, “Homenaxe á editorial Bruguera”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”,
15 setembro 2017, p. 8.
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Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Zaida Novoa, alumna da Escola
Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á editorial
Bruguera.

_____, “Homenaxe á editorial Bruguera”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”,
22 setembro 2017, p. 8.
Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Zaida Novoa, alumna da Escola
Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á editorial
Bruguera.

_____, “Noite Meiga”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”, 17 novembro 2017,
p. 8.
Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Zaida Novoa, alumna da Escola
Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á editorial
Bruguera.

_____, “Noite Meiga”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”, 8 decembro 2017, p.
8.
Reproduce un fragmento da historieta de Zaida Novoa coa que acadou o segundo premio
no concurso “Xunta de Galicia Xuventude Crea 2017”. Ademais, salienta que este ano
foi a primeira vez que tres mulleres se fixeron cos premios.

_____, “Noite Meiga”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”, 29 decembro 2017,
p. 8.
Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Zaida Novoa, alumna da Escola
Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á editorial
Bruguera.

Ocampo, Carlos, “Libros para agasallar no Nadal”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
escuela”, n.º 1.169, “Literatura”, 20 decembro 2017, p. 6.
Dá conta dunha ampla variedade de libros para agasallar no Nadal e destaca Radio
Bulebule de Paco Nogueira, David Pintor, José Miguel Sagüillo máis a tradución ao
galego de Pippi Mediaslongas, O xigante secreto do avó e o álbum ilustrado Todo o
Mundo.

Ocampo, E., “Un poemario marino gallego, entre los mejores libros publicados en
Iberoamérica”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 26 febreiro 2017, p. 47.
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Comenta que o poemario En la cuna del mar, do poeta Antonio García Teijeiro e do
ilustrador Xosé Cobas, foi seleccionado como un dos 32 mellores libros de literatura
iberoamericana dos últimos tempos. O libro é o primeiro dunha triloxía marítima ao que
seguiron Poemar o mar e Palabras do mar.
_____, “El filólogo vigués Suso Moinhos publica en esperanto ʻMemorias dun neno
labrego”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 11 agosto 2017, p. 39.
Informa da tradución ao esperanto de Memorias dun neno labrego por parte de Suso
Moinhos cumprindo así a promesa que lle fixo a Xosé Neira Vilas, convértese deste xeito
no segundo libro da literatura galega traducido ao esperanto.

Ocampo, Elena, “Un siglo del sueño de un idioma común”, Faro de Vigo, “Sociedad” 13
abril 2017, p. 31.
Dá conta da tradución que Suso Moinhos realiza da obra Memorias dun neno labrego,
que tamén é recitado na plataforma dixital Youtube polo seu sobriño de oito anos.
Ademais destácase o interesa da comunidade por traducir literatura galega á lingua
artificial.

Oliva, M., “Una librería organiza un minisalón del cómic”, Atlántico Diario, “Vigo”, 24
abril 2017, p. 9.
Dá conta do ciclo de charlas programado na librería Banda Deseñada, ao que acudirán
Miguel Anxo Prado, Angel de la Calle, Sento e Ana Oncina. Destácase a traxectoria da
librería coa súa singular singradura.

_____, “La Alameda se llena con la mejor literatura”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Redondela”, 9 xuño 2017, p. 17.
Informa da celebración da Feira do Libro de Redondela, na que participan sete librerías
ademais das bibliotecas municipais. Pola súa parte, a autora Ledicia Costas foi a
encargada de abrir a feira.
Orgaz, Ángel, “Memorias dun neno labregoʼ, de Neira Vilas, en esperanto”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 18 agosto 2017, p. 37.
Informa da publicación en Nova York da tradución ao esperanto de Memorias dun neno
labrego realizada por Suso Moinhos e publicada pola editorial Mondial. Recóllese unha
breve nota do tradutor.

Outeiro, M., “Dezaseis funcións de teatro en Ames ata o mes de maio”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 21 xaneiro 2017, p. 29.
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Informa da programación teatral do primeiro semestre de 2017 de Ames. Dentro da
programación infantil encóntranse as pezas Güela-Güela, da compañía Galitoon, e Brinca
vai!, de Paco Nogueira.

Pardo, Alicia, “La ciudad de los dibujantes”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 29 xaneiro 2017, p. 10.
Con motivo do obradoiro de ilustración que terá lugar na biblioteca pública da Coruña
Miguel González Garcés, Grandes ilustradores da historia, no marco dos actos de
celebración do Día da lustración, este ano dedicado a Álvaro Cebreiro, ofrécese unha
panorámica sobre este campo de traballo na cidade da Coruña.

_____, “Trece años de ilustración con Miguelanxo Prado”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 5 marzo 2017, p. 13.
Comenta con detalle do que se poderá na exposición Miguelanxo Prado: 2003-2016 no
Kiosco Alfonso da Coruña. Trátase dunha retrospectiva cuxo obxectivo é dar a coñecer a
produción do artista durante os últimos 13 anos.

_____, “Un viaje a través del océano”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 28
marzo 2017, p. 10.
Dá conta da inauguración da exposición da obra de Miguelanxo Prado, na que se destaca
a novela gráfica Architeuthis.

_____, “Os novos camiños da banda deseñada”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 3 maio 2017, p. 10.
Achega información sobre a mostra “Panorama da BD galega” onde se exhibirán centro
treinta e seis obras de diferentes artistas. A mostra poderá ser visitada na casa da cultura
Salvador de Madariaga.

_____, “Un mundo artístico, tecnológico y sin fronteras”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 20 xuño 2017, p. 12.
Anuncia a participación de Miguelanxo Prado nun coloquio na Galería Vilaseco, onde
falará das mudanzas máis significativas na linguaxe do cómic, ademais de facer un repaso
dunha das súas obras máis recentes Ardalén.

Pinacho, Antonio, “Soutomaior vuelve a la Edad Media”, Faro de Vigo, “Redondela”,
“Área metropolitana”, 26 maio 2017, p. 14.
Dá conta da iniciativa que organiza a Deputación de Pontevedra por segundo ano. Trátase
da visita teatralizada ao castelo da man dos actores da compañía Troula.
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Pinal, Sabela, “Os nenos festexan á cultura e á natureza na Insua dos Poetas”, La Región,
“Provincia”, “Carballiño”, 25 abril 2017, p. 22.
Informa do acto celebrado na Insua dos poetas co gallo da celebración do Día da Árbore,
da Auga e da Poesía, ao acto asistiron alumnos de sete centros da comarca. Entre as
actividades destaca a plantación de árbores e a participación de persoeiros como Luis
González Tosar, Valentín García ou Rosendo Fernández.
Piñeiro, Carolina A., “Pequenos ʻenganchadosʼ ao teatro”, La Región, “Celanova”, 28
xuño 2017, p. 23.
Informa do aumento de participantes infantís no grupo de teatro municipal de Celanova,
onde contan con catorce actores infatís. Destácase que acudirán ao Amic coa obra O elixir.

P. O. C., “O Pico Sacro acolle o encontro de peche de Dargal con máis de 300 estudantes”,
La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 1 xuño 2017, p. 32.
Informa do encontro realizado no Pico Sacro, onde participaron máis de trescentos
estudantes e onde a escritora Elena Gallego, autora de Dragal, interviu nunha charla.
Ademais, entregáronse os premios do concurso de viñetas e de finais alternativos da
novela da autora.

_____, “Un San Juan local con actividades en los barrios”, La Opinión, “Especial San
Juan”, 21 xuño 2017, p. 8.
Informa das actividades celebradas na Coruña nas datas previas á noite de San Xoán,
adicadas especialmente ao público infantil e onde participarán compañía escénicas locais,
entre as que se atopan Caramuxo Teatro, Elefante Elegante, Danthea Teatro, A Trastenda
dos contos e Teatro del Antamio.
_____, “El salón internacional del cómic ʻViñetas desde O Atlánticoʼ cumple dos
décadas”, La Opinión, “Especial Fiesta María Pita”, 1 agosto 2017, p. 6.
Informa do festival “Viñetas desde o Atlántico” no que por primeira vez o público poderá
desfrutar dunha comparativa dos diferentes autores galegos que pasaron pola cidade nos
últimos 20 anos e ao mesmo tempo realizarase unha mostra dos Premios Nacionais do
Cómic.

Porta, Laura, “Una nueva exposición de entidad propia da visibilidad a las propuestas
del cómic gallego”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 3 maio 2017, p. 37.
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Dá conta da iniciativa acollida pola Casa da Cultura Salvador de Madariaga onde se expón
a mostra “Panorama da BD galega”, unha antoloxía que inclúe publicacións de case
setenta artistas vinculados a Galicia.

P. R., “Os versos de Rosalía soaron en Outeiro de Rei con novos folgos”, El Progreso,
“Comarcas”, 19 marzo 2017, p. 18.
Comenta o concurso de recitado de poemas de Rosalía de Castro e Manuel María que tivo
lugar na Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei. Na actividade participaron máis
de cen escolares dunha vintena de centros de Galicia e ap´´untase que “a alta participación
fixo que houbera que estruturar a xornada en dúas quedas, unha de mañá e outra de tarde”.
Remata a nova recollendo cales foron os centros premiados.

Prado, Pablo, “Riña e Mor galegos no exterior”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”,
“Cómic”, 12 maio 2017, p. 8.
Reproduce parte do cómic deste autor.

_____, “Riña e Mor galegos no exterior”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”,
19 maio 2017, p. 8.
Reproduce parte do cómic deste autor.

_____, “Riña e Mor galegos no exterior”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”,
26 maio 2017, p. 8.
Reproduce parte do cómic deste autor.

_____, “Riña e Mor galegos no exterior”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”, 2
xuño 2017, p. 8.
Reproduce parte do cómic deste autor.

Ramil, Ana, “Páginas para regalar”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 17 decembro
2017, pp. 30-31.
Informa dunha gran variedade de libros para os máis cativos e cativas por parte de catro
libreiros referentes da área coruñesa como son Librería Cascanueces, Librería Berbiriana,
Librería Moito Conto, Librería Couceiro. Entre todos os libros destacados é importante a
mención O branco non pinta de Antía Otero.

Ramos, José M., “Ponteceso recordou a Neira Vilas con literatura e música”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 1 febreiro 2017, p. 31.
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Informa dos actos que está a organizar a Fundación Eduardo Pontal con motivo do
centenario do pasamento do autor. Entre as actividades programadas destaca a homenaxe
a Xosé Neira Vilas que contou, entre outras personalidades, con Tamara Lema e o seu
monólogo Eu son Balbina.

_____, “Poesía, magia, ciencia y dibujo en la Semana del Libro de Carballo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 20 abril 2017, p. 31.
Informa dos actos celebrados pola Semana do Libro de Carballo. Entre eles destacan as
sesións de contantacontos, como Flipa cos contos, Bebecontos de Choupiña e Trasnón.
Contamos con sentidos, en Laracha. Tamén se destacan os obradoiros celebrados na
biblioteca municipal de Muxía. Ao mesmo tempo, as actividades englóbanse dentro do
programa Ler conta moito, iniciativa da Xunta, e Libros para sermos libres, iniciativa da
Deputación da Coruña.

Ramos, José Manuel, “Homenaxe con poemas a Pondal na súa Ponteceso”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 9 febreiro 2017, p. 38.
Informa dos actos que está a organizar a Fundación Eduardo Pontal con motivo do
centenario do pasamento do autor. Entre as actividades programadas destaca a homenaxe
a Xosé Neira Vilas.
R. G., “Las aventuras del delfín ʻGasparʼ, convertidas en libro”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 18 setembro 2017, p. 27.
Infórmase da publicación do libro O golfiño ceibe( Ir indo) escrita por Xosé Lois Ripalda.
Tenta evitar que se perda o recordo do Golfiño que se dedicaba a molestar e a complicar
os labores do mariñeiros e pescadores.

Rivera Cela, Francisco, “Os ecos dun entroido máis”, El Progreso, “Xente de aquí”, “O
blog de Paco Rivera”, 5 marzo 2017, p. 14.
Espazo no que o xornalista comenta, entre outras anécdotas, que cadrou co artista gráfico
Kike J. Díaz nun blablacar. Díaz é autor de Nordés “unha novela gráfica na que conta os
últimos días da vida do marqués de Sargadelos e o seu asasinato en Ribadeo” aspecto que
mestura cunha historia ficcional situada no século XXI.

R. L., “Viñetas desde o Atlántico contará con las diez obras ganadoras del Premio
Nacional de Cómic”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 21 xullo 2017, p.
36.
Dá conta da celebración da vixésima edición da mostra, que contará coas dez obras
gañadoras do Premio Nacional de Cómic. Repásase os autores premiados e anúnciase a
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exposición da obra Fora de mapa, de Emilio Fonseca Martín, gañadora do último Premio
Castelao de Banda Deseñada.

R. P., “Kiko da Silva ilustra o calendario 2018 da Uvigo”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 30 decembro 2017, p. 6.
Indica a creación do calendario 2018 impulsado pola Área de Normalización lingüística
(ANL) e ilustrado polo autor gráfico Kiko Da Silva no que se desenrolarán distintas
temáticas arredor dos prexuízos ao galego como modo de reivindicar a súa importancia.

Rodríguez Escobar, Paula, “Ledicia Costas en Calasancias”, Faro de Vigo, “a Escola do
Faro”, n.º 354, “Tí participas”, 9 maio 2017, p. 4.
Dá conta da visita da escritora Ledicia Costas ao colexio Padre Míguez Calasancias de
Vigo, onde falou ao alumnado da súa faceta máis persoal e profesioal. Pola súa parte, os
alumnos realizaron preguntas sobre as lecturas da autora que tiveron que facer ao longo
do curso e ensinaronlle diferentes traballos inspirados nas súas obras e personaxes.

Rodríguez, Rubén D., “Dos décadas de pasión por el cómic”, La Opinión, “A Coruña”,
8 xullo 2017, p. 10.
Informa da celebración da vixésima edición do salón “Viñetas desde o Atlántico”, a cal
se fundamentará en retrospectivas dos mellores autores galegos e españois, ao mesmo
tempo, presentarase un espectáculo audiovisual.

_____, “Fiebre de viñetas”, La Opinión, “A Coruña”, “Fiestas de María Pita’17”, 7 agosto
2017, p. 7.
Anuncia o cartel da vixésima edición do festival “Viñetas dende o Atlántico” no que se
exporán 20 carteis rememorando as edicións anteriores. En canto aos creadores galegos
que participarán pódense atopar: Fran Jaraba, Fernando Iglesias, Xaquín Marín, Fran
Bueno, Daspastoras, Alex Cal, Enma Ríos, Víctor Rivas, David Rubín, José Domingo,
Fausto Isorna, Jano Martín Romero e Ramon Marcos.

Rozas, Ramón, “Mulleres bravas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “A vida nun fío”,
11 marzo 2017, contracuberta.
Analiza con pormenor a saída do prelo do libro dedicado a María Victoria Moreno dentro
da colección de Urco Editora, “Mulleres bravas da nosa historia”, escrito por Eli Ríos,
como tamén comenta datos sobre a vida e obra da escritora homenaxeada.

Salgado, Fernando, “La Biblioteca de Caldas de Reis celebra el Día del Libro con fábulas
y máscaras”, Diario de Pontevedra, “Caldas”, “Deza”, “Tabeirós”, 21 abril 2017, p. 26.
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Informa dos actos programados para o Día do Libro na biblioteca municipal, destácase a
participación da compañía O Tarabelo Teatro, que amenizará os actos con actuacións e
actividades que tratan de fomentar a lectura entre os máis cativos.

Santamarina, Rubén, “Quién es quién en la gran cita del cómic en Galicia”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “Cómic”, “Viñetas desde o Atlántico”, 4 agosto 2017, p. 15.
Presenta os autores máis destacados de “Viñetas desde o Atlántico”, entre os que conviven
escritores de diversos países e outros galegos como Kiko Da Silva que exporá a súa obra
no Kiosko Alfonso.

_____, “Con estos bocadillos a la playa”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Cómic”, “Viñetas
desde o Atlántico”, 11 agosto 2017, p. 18.
Describe como se organizou o festival “Viñetas desde o Atlántico” mostrando a
distribución pola cidade das exposicións e conferencias ao mesmo tempo que fai unha
pequena guía dos lugares aos que aconsella ir.

Santos, Jorge, “Risso, ganador de cuatro ‘óscares’ del cómic, estrella del ‘Viñetas”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 12 agosto 2017, p. 37.
Informa das actividades do festival de cómic entre as que destacan as charlas de Eduardo
Risso e Cameron Stewart. Ademais, sinala a presentación do último libro do autor vigués
Kiko Da Silva.
Sanz, Lucas, “Os Bolechasʼ renovan o seu éxito en Portugal”, El Correo Gallego,
“Medios”, 18 febreiro 2017, p. 53.
Informa da renovación da emisión de Os Bolechas na Televisión Pública de Portugal
(RTP) que contará con 52 novos episodios. Esta serie leva emitíndose na TVG de maneira
initerrompida desde o ano 2012.

Sentzukabe, Mirei, “O amanecer do planeta dos políticos”, Diario de Pontevedra,
“Évenres!”, “Cómic”, 6 outubro 2017, p. 8.
Reprodúcese un fragmento da historieta “O amanecer do planeta dos políticos” creada
por Mirei Sentzukabe, alumna da Escola Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe
Hermético), para homenaxear á editorial Bruguera.

_____, “Homenaxe á editorial Bruguera”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”,
13 outubro 2017, p. 8.
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Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Mirei Sentzukabe, alumna da
Escola Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á
editorial Bruguera.

_____, “Homenaxe á editorial Bruguera”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”,
20 outubro 2017, p. 8.
Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Mirei Sentzukabe, alumna da
Escola Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á
editorial Bruguera.

_____, “Homenaxe á editorial Bruguera”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”,
27 outubro 2017, p. 8.
Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Mirei Sentzukabe, alumna da
Escola Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á
editorial Bruguera.

S. D., “A Coruña abraza la lectura y las letras impresas por el Día del Libro”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 24 abril 2017, p. 21.
Informa das actividades celebradas na Librería Arenas, que ofreceu descontos e firmas de
autores. Destácase a intervención de Xavier López Mateos, acompañado de Cancodrilo,
Xan Fraga e Chema Paz Gago. No acto tamén se leron fragmentos da obra doutros autores
como Carballo Calero.

_____, “Los dibujantes Pablo Auladell y Rayco Pulido despiden Viñetas con un repaso a
sus últimas obras”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 13 agosto 2017, p. 15.
Informa do remate do festival “ Viñetas desde o Atlántico” no que os seus invitados Pablo
Auladell e Rayco Pulido falan das súas recentes obras, El paraíso perdido do primeiro e
Lamia do segundo.

Sisto, Laura, “Homenaxe á editorial Bruguera”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”,
“Cómic”, 3 novembro 2017, p. 8.
Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Laura Sisto, alumna da Escola
Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á editorial
Bruguera.

_____, “Homenaxe á editorial Bruguera”, Diario de Pontevedra, “Évenres!”, “Cómic”,
10 novembro 2017, p. 8.
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Reprodúcese un fragmento dunha historieta creada por Laura Sisto, alumna da Escola
Profesional de Banda Deseñada (O Garaxe Hermético), para homenaxear á editorial
Bruguera.

S. S., “Una campaña concienciará a 810 escolares sobre la donación de sangre”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 1 febreiro 2017, p. 30.
Informa da iniciativa promovida pola directora da Axencia Galega de Doazón de Sangue,
Marisa López, e a edil de Educación de Ribeira, Herminia Pouso, que consistirá no reparto
de 1.100 exemplares do conto de Os Bolechas Papá Bolechas doa sangue a 810 escolares.

_____, “Homenaxe escolar a Rosalía na Pobra”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 23 febreiro 2017, p. 31.
Informa da homenaxe a Rosalía que realizará o alumnado de 6º de Primaria do colexio
Salustiano Rey Eiras de A Pobra e o de 5º e 6º de primaria do colexio Pilar Maestú Sierra
que consistirá en recitar e cantar diferentes poemas da autora.

Tébar, Roma, “Os Bolechas pintaron sonrisas infantiles y repartieron alegría”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Condado/ Louriña”, 28 decembro 2017, p. 14.
Informa da presentación do novo libro d‘Os Bolechas Salvaterra vida milenaria editado
polo Concello de Salvaterra do Miño coa colaboración da Deputación de Pontevedra e na
presentación os asistentes puideron levar un exemplar asinado polo autor Pepe Carreiro.

Timoneda, Mariano, “Preto de mil nenos despiden o ‘Tic, tac, toc’ no Auditorio”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 21 maio 2017, p. 41.
Dá conta do acto celebrado no Auditorio de Galicia, onde o concerto Tic, tac, toc, baseado
na obra homónima publicada por Galaxia reuniu preto de mil nenos.
Torres, R., “Emae e Tequexetéldere estrean o 18 a obra ʻVoa”, Diario de Pontevedra,
“Caldas”, “Deza”, “Tabeirós”, 3 febreiro 2017, p. 25.
Informa da presentación da peza teatral Voa, inspirada na obra de Neira Vilas O espantallo
amigo, ideada pola Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada e o grupo de baile
música tradicional Tequexetéldere que terá lugar no Teatro Principal da Estrada.

V. Bran, “La casa museo Manuel María convoca dos certámenes de poesía para niños”,
El Progreso, “A Chaira”, 13 decembro 2017, p. 18.
Informa da cuarta edición do certame de recital poético “Rosalía sempre viva” e tamén
da segunda edición do concurso de videopoemas sobre composicións poéticas de Rosalía
e Manuel María, ambos destinados a público escolar.
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Varela, María, “Pasen e lean”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “A lume maino”, 25
abril 2017, contracuberta.
Dá conta da actividade celebrada en Pontevedra co gallo da celebración do Día do Libro,
no que participaron once libreiros, que levaron canda si multitude de obras en galego e
castelán.

_____, “Aterrecedor Samaín”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “A lume maino”, 31
outubro 2017, contracuberta.
A autora fai un pequeno relato sobre o Samaín cunha mestura da realidade cultural,
política e estacional que está a vivir Galicia. Nela fai mención a autora Ledicia Costas
coa súa obra Escarlatina, a cociñeira defunta.
Vázquez, Dolores, “Mar Guerra retrata a los castrexos en una novela épica de ʻalta
literatura”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 febreiro 2017, p. 33.
Comenta a última obra publicada por Mar Guerra, Norteáns, dirixida a un público xuvenil
na que presenta “un relato con reminiscencias épicas y humanistas”. A autora foi
galardoada no 2008 co premio Merlín pola súa obra Xenario e o misterio da mochila
verde. Sinálase que na presentación realizada na Fnac da Coruña Guerra estivo
acompañada do seu editor, Manuel Braggado, e do concelleiro de cultura coruñés Manuel
Sande.

Vázquez, Karmele, “Un catálogo de libros infantís difunde cen títulos en galego” , El
Correo Gallego, “Tendencias”, 1 abril 2017, p. 43.
Dá conta da publicación do catálogo Libros infantís e xuvenís de Galicia 2017, onde se
fai un percorrido en tres linguas por cento sete obras publicadas en galego no último ano.
Ao acto de presentación asistiron persoeiros como Sergio Covelo, Anxo Lorenzo, Nuria
Díaz, Xosé Antonio Perozo e Henrique Alvarellos.

_____, “Centos de estudantes participan no plan Dragal de lingua galega” , El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 1 xuño 2017, p. 35.
Informa do encontro realizado no Pico Sacro, onde participaron máis de trescentos
estudantes e onde a escritora Elena Gallego, autora de Dragal, interviu nunha charla.
Ademais, entregáronse os premios do concurso de viñetas e de finais alternativos da
novela da autora.

Veiga, Marta, “Cabodano de orfandade nas letras”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
p. 43/ El Progreso, “Vivir”, “Literatura”, p. 43, “Cultura”, 12 xullo 2017.
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Dá conta do cabodano de Agustín Fernández Paz, ofrécese un artigo en clave de
homenaxe que repasa a biografía do autor, os principais fitos en canto a publicacións a
través dun percorrido pola súa bibliografía. Ademais, sinálase que o prazo de entrega de
orixinais ao certame que leva o nome do autor remata coa data que lembra o seu
falecemento.

Vila, Sara, “O Salón pecha con 32.000 visitas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Libro Infantil e Xuvenil”, 8 marzo 2017, pp. 2-3.
Repasa as actividades celebradas no Salón, destácase que a organización escolleu o Día
Internacional da Literatura infantil e xuvenil para despedir a decimo oitava edición da
feira. Na derradeira xornada da edición interviñeron Lucía Aldao, María Lado e Fina
Casalderrey.

_____, “O Salón do Libro xa ten 14.000 visitas confirmadas sete días antes da apertura”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 4 marzo 2017, p. 11.
Comenta a boa acollida que está a ter o Salón do Libro Infantil e Xuvenil deste ano mesmo
antes da súa celebración xa que un total de 14.000 nenos e nenas xa están inscritas para a
súa visita. Ademais, a nova sinala algunhas das actividades que se desenvolverán como a
publicación da obra Escaquis e Romeu de Antonio Manuel Fraga, na que se inspiraron
María Lado e Lucía Aldao para a o espectáculo As portas de Escaquis ou a estrea da nova
obra de Baobab Teatro, Pum Pum.

_____, “‘Por enriba de todo, María Victoria Moreno era mestra”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 29 novembro 2017, p. 7.
Dá conta das xornadas celebradas pola Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil
Gálix onde se realizou un coloquio sobre María Victoria Moreno no cal participaron Xosé
Antonio Perozo, Fina Casalderrey, Manuel Uhía.

Villar, C., “Leer (no) es solo cosa de chicas”, Faro de Vigo, “Galicia”, p. 21/ La Opinión,
“Sociedad, cultura y ocio”, p. 27, 6 setembro 2017.
Informa da proposta da Consellaría de Educación de presentar unha convocatoria de
promoción dos clubs de lectura onde se valorarán a participación de varóns, así como
alumnos con necesidades educativas especiais e tamén se porá atención ao uso de libros
en lingua galega.

X. F., “María Victoria Moreno chega ás novas xeracións”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
9 decembro 2017, p. 39.
Informa da reedición por parte de diversas editoriais como Galaxia e Urco das obras de
María Victoria Moreno tras a decisión de homenaxeala no Día das Letras Galegas 2018.
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VIII. LITERATURA DE TRANSMISIÓN ORAL
VIII. 1. RECOMPILACIÓNS, MONOGRAFÍAS E LIBROS
COLECTIVOS
Carrecedo Crespo, Rafael, A requinta da Ulla. Obradoiro Riobó, Ferrol: Edicións
Embora, novembro 2017, 188 pp. (ISBN: 978-84-16456-66-6). Contén CD. 
Monografía do músico Rafael Carracedo Crespo (Madrid, 1987) que conta cun “Limiar”
(pp. 5-9) do profesor Anxo Serafín Porto Ucha no que se achega á historia da recolleita
da música e cultura popular en Galicia, salientando as actividades da Institución Libre de
Enseñanza, quen creou a Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
(JAE), e as Misións Pedagóxicas na Segunda República; para logo centrarse na
importancia do labor realizado pola familia Carracedo na recuperación da música para
requinta e na súa popularización nas terras da Ulla. A seguir, Carracedo fala da orixe,
evolución, asentamento no Val da Ulla, organoloxía, construción, afinación e xeito de
tocar a requinta, nomeando as formacións musicais con requinta, a súa estética e o
repertorio. Despois describe a historia do Obradoiro García Riobó. O volume complétase
coas “Dixitacións”, “Planos” e “Partituras” da requinta, achegando, no caso de tela, as
letras das coplas, caso de “A miña Rosiña”, “A quinta do cuarenta”, “Aurora”, “Na banda
d’alá do río”, “San Benitiño” e “Vindo do faro, vin unha nena”. Péchase coa “Listaxe de
pezas do CD de requinta”, os “Agradecementos” e dous índices.
Referencias varias:
- Bruno Díaz, “El cancionero de la requinta da Ulla”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 30 decembro 2017, p. L7.
Dá conta da presentación deste libro-disco, do que destaca que “recupera este preciado
instrumento tradicional gallego casi desaparecido desde la década de los años 80 del siglo
XX”. Explica que se trata do “primer cancionero que recoge la música original de la
requinta da Ulla y ofrece un recorrido por el instrumento a través de partituras, planos y
fotografías”. Reproduce palabras de Anxo Lorenzo sobre o labor realizado polo autor da
monografía e finaliza sintetizando o cerne da monografía.
- M. M./ A.L., “Un novo cancioneiro recolle a música da requinta da Ulla”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 30 decembro 2017, p. 36.
Informa da presentación deste cancioneiro o día anterior en Santigo de Compostela coa
presenza dos últimos requinteiros en activo do Val do Ulla, Pepe de Nande e Marcelino
de Muiñeiro, e do Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Remata explicando as
características e orixe do instrumento a requinta.
- Martín Fernández, “Homenaje a la música de ‘A Requinta da Ulla”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 31 decembro 2017, p. 17.

1074

Dá conta da publicación deste cancioneiro, do que sinala a editora e o apoio institucional.
Sinala brevemente o contido e o obxectivo buscado polo autor.

Fernández Carrera, Xan X., Lendas da Costa da Morte, pról. Antonio Reigosa, Ferrol:
Edicións Embora, col. Costa da Morte, xullo 2017, 153 pp. (ISBN: 978-84-16456-56-7).
Monografía de Xan X. Fernández Carrera (Vimianzo-A Coruña, 1951) que recompila de
maneira exhaustiva a multitude de lendas que se contextualizan na Costa da Morte.
Despois da dedicatoria “A toda a xente maior que garda contos e lendas na súa memoria
e, en especial, a todas aquelas persoas que colaboraron no contido deste libro”, acóllese
o “Prólogo” de Antonio Reigosa, quen destaca o valor incalculábel da publicación,
enriquecida pola contextualización dos mitos e lendas e pola recolleita de diversas
variantes, definindo a obra como “un libro que é pousadoiro para reflexionar sobre o valor
imprescindíbel dos nosos mitos, e para chamar a atención sobre a necesidade da súa
protección e divulgación” (p. 10). A compilación das sesenta e seis lendas está divida en
oito apartados que fan referencia aos elementos primordiais que as compoñen: “Pedras”,
“Augas”, “Montes”, “Furnas, covas e túneles”, “Flora e fauna”, “Restos históricos”,
“Lendas haxiográficas” e “Outras lendas”. Cada un deles comeza cunha introdución
teórica sobre o simbolismo dos elementos, destacando a estabilidade e permanencia da
pedra, a función purificadora da auga que agocha cidades asolagadas, o carácter sacro na
inmortalidade das árbores e os bosques, a profusión de furnas, covas e túneles que falan
de morte e do alén, a riqueza da fauna e flora da zona, da presenza de restos históricos
que se constrúen como respostas construídas ás preguntas que xeración tras xeración
preocupan á sociedade, e outras lendas en relación dos santuarios ou moi próximas ao
pasado histórico e aos costumes máis arraigados da zona. A monografía complétase cunha
bibliografía final e unha listaxe de enlaces web de interese.
Referencias varias:
- J. M., “Xan Fernández falou das lendas de Costa da Morte en Cee”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 novembro 2017, p. 32.
Informa da participación do escritor Xan Fernández Carrera no marco das actividades das
Ias Xornadas do Libro Infantil e Xuvenil do concello de Cee, en concreto a presentación
do seu libro Lendas da Costa da Morte.
- Cibrán Canedo, “As lendas da Costa da Morte”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 16 novembro 2017, p. 33.
Recolle a publicación deste libro de lendas de Xan Fernández, prologado por Antonio
Reigosa.

García Porral, Xoán Carlos, De mouros, mouras e tesouros. A Comarca do Deza, limiar
Xosé Manuel González Reboredo, Pontevedra: Edicións Fervenza, outubro 2017, 256 pp.
(ISBN: 978-84-170-9416-4). 
Estudo monográfico asinado por Xoán Carlos García Porral (Lalín-Pontevedra, 1974)
quen profunda no coñecemento e interpretación das lendas contextualizadas na Comarca
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do Deza. Tras a cita de Castelao “Porque a verdadeira tradición non emana do pasado, nin
está no presente, nin no porvir; non é serventa do tempo. [...] A tradición non é a historia.
A tradición non é a eternidade”, reprodúcese o “Limiar” de Xosé Manuel González
Reboredo, que comeza cunha breve introdución histórica do xurdimento do interese da
conservación da tradición oral en Europa, despois céntrase no territorio galego, e remata
por describir os apartados e contidos do monográfico e do valor inestimábel que ten o
labor de investigación realizada polo autor. O miolo do libro divídese en tres apartados
fundamentais: a temática e valoración das lendas, a recompilación por concellos e a
localización das lendas na aplicación Maps de Google. O primeiro deles funciona como
marco teórico do estudo e parte de conceptos básicos como lenda para profundar en outros
máis complexos e, en concreto, na temática castrexa e os relatos de mourindade, por
tratarse dun dos elementos característicos do universo cultural galego. As descricións
tamén exploran os personaxes dos mouros, das mouras e os tesouros, e reivindican o valor
das lendas como mostra da identidade socio-cultural e as ensinanzas morais contidas. A
continuación, o autor presenta a recompilación de lendas cunha introdución con datos
cuantitativos sobre a localización exacta e a presenza ou non de castros nas cincocentas
dezaseis lendas que despois explica en detalle. Ao remate, e antes da localización
xeográfica en Google Maps e das referencias bibliográficas, o autor bota man de diversas
tipoloxías de gráficos para agrupar as lendas segundo a temática na súa totalidade, e
divididas por concellos.
Referencias varias:
- Xoán Cajide, “Xoán Carlos García Porral. ʻHai que recoller a tradición oral para que
non se perda”, El Correo Gallego, “Santiago”, 9 outubro 2017, p. 18.
Recolle unha entrevista co doutor en Antropoloxía Social da USC Xoán Carlos García
Porral por mor da presentación da súa obra. Dise nela se achega a máis de cincocentas
lendas da Comarca de Deza e á súa xeolocalización na zona.
- María Rendueles, “Más de cincocentas lendas de mouros e tesouros no Deza”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 11 outubro 2017, p. 38.
Informa sobre a labor de investigación realizado polo doutor Xosé Carlos García Porral
quen recolleu máis de 516 lendas ao longo de 15 anos de traballo. Indica que a obra foi
editada por Fervenza coa colaboración da Xunta de Galicia.

Quintas Suárez, Moisés, Terra e alma, fotografías de Carlos Valcárcel Gay, [s. l.]:
Editorial Canela, col. Aires da terra, n.º 1, decembro 2017, 122 pp. (ISBN: 978-84-6976654-5 ). Inclúe CD
Moisés Quintas Suárez (Bande, 1965) recolle neste volume trilingüe (galego, castelán e
inglés) que inicia a colección “Aires da terra” vinte e oito alalás, algúns documentados
nos cancioneiros de Casto Sampedro, Daniel González e Carlos Villalba Freire; e outros
procedentes de transcricións do autor. Tamén se reproducen as melodías. Tras a “Nota
editorial” e a “Presentación”, no apartado “A forma musical Alalá” ofrécense as distintas
definicións desta composición musical así como datos sobre a súa orixe, clasificación e
carácter. A seguir, en “Partituras e fotografías”, reprodúcense as partituras e as letras dos
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vinte e oito alalás escolmados, que se acompañan de fotografías realizadas nos anos 60 e
70 do século pasado. Péchase cos “Agradecementos”.

Quintía Pereira, Rafael, Mariña: de deusa a santa, Premio Ramón Piñeiro de Ensaio
2016, Vigo: Editorial Galaxia, col. Ensaio, n.º 84, 2017, 242 pp. (ISBN: 978-84-9151061-1). 
Ensaio de Rafael Quintiá (Vigo, 1971) no que, tras a dedicatoria “Á miña avoa Olivia Rey
Agulla, que non conseguiu inculcarme a súa fe, pero si a curiosidade polos misterios do
cristianismo”, explica e argumenta o proceso que seguiu a cristianización en Galicia que
se usou a santa Mariña para suplantar unha antiga deidade ou culto vencellada ás fontes
e aos cumios montañosos. Para iso, estuda a contorna, o patrimonio inmaterial asociado
a cada santuario e a arquitectura e historia de trinta e catro das cento oito parroquias cuxa
advocación é santa Mariña, ademais de seis capelas e santuarios e outros lugares
dedicados á santa. Así analiza a historia desta mártir e a simboloxía que envolve os
supostos feitos da súa vida, para buscar dende unha perspectiva comparativa nexos de
unión entre antigos lugares de culto a unha antiga deidade feminina e a cristianización;
ademais da posíbel conexión e similitudes coa irlandesa Santa Bríxida. Para iso o autor,
ao longo dos capítulos, atende e estuda a haxiografía galega de santa Mariña para detectar
a conexión cos aspectos míticos e relixiosos do mundo céltico; explica o simbolismo da
santa (virtudes, iconografía, o símbolo da cabeza e a tripla morte, as características de
heroe celta, a loita contra o dragón...); compara o proceso de cristianización da deidade
irlandesa Brigit co da figura de santa Mariña; intenta identificar a deidade indíxena que
puido ser asimilada por Mariña, atendendo ás coincidencias simbólicas; estuda as
características da deusa Nabia e, por último, ofrece varios exemplos de posíbeis
santuarios prerromanos cristianizados baixo á advocación da santa. En “Haxiografía de
Santa Mariña” refírese ás fontes escritas e ás lendas que falan da vida da santa: a “Lenda
de Santa Mariña” na zona da Limia, posteriormente adaptada ás xeografías dos diferentes
santuarios erixidos baixo esta advocación; a “Lenda das nove infantas de Baiona”,
recollida no Cronicon Mundi, de Lucas de Tui; a Lenda Dourada e a “Lenda de Santa
Margarita”. En “O mito da moura” explica a relación que estabelece a tradición popular
entre a santa cristiá e os atributos, xeografías míticas e escenografías propias da figura da
moura; mentres que en “Santa Mariña como Venus” refírese ás lendas que presentan a
santa nacendo das augas que entronca co mito da deusa Venus e en “As cidades
asolagadas” recolle as lendas que a relacionan coas cidades asolagadas. Péchase coas
conclusións, un apéndice gráfico, os agradecementos, a bibliografía e o índice.
Recensións:
- Alfredo Iglesias Diéguez, “De Nabia a Mariña”, Faro da Cultura, “Faro da Cultura”,
n.º 635, “Libros”, 14 setembro 2017, p. VII.
Fala do proceso de intercambio e cristianización do significado de antigos ritos, crenzas
e símbolos do imaxinario pagán popular. En relación coa Santa Mariña, comenta que foi
unha estratexia para cristianizar as xentes do rural e que herda atributos da deusa Nabia,
comparando este proceso co da deusa Brigit en Santa Bríxida en canto a características
de deusas nais e o exercicio das funcións soberana, protectora e (re)produtiva. Por último,
considera esta obra “unha interesante achega á longa tradición de estudos antropolóxicos
do noso imaxinario colectivo”.
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Referencias varias:
- Lourdes Varela, “Rafael Quintiá: Galicia é un auténtico paraíso antropolóxico”, Faro da
Cultura, “Faro da Cultura”, n.º 635, p. V/ La Opinión, “Saberes”, n.º 587, p. 7,
“Entrevista”, 15 xullo 2017.
Con motivo da publicación desta monografía que recibiu o Premio Ramón Piñeiro de
Ensaio, o autor comenta que se enmarca dentro da investigación sobre a apropiación dos
lugares de culto, das deidades da Gallaecia precristiá e dos seus atributos polo
cristianismo, particularizando no culto da Mariña galega. Tamén incide no
descoñecemento das deidades galaicas, do erro de cualificalas como castrexas, do proceso
de reconversión iniciado polos romanos e da resposta dos antigos poboadores de Galicia.
Por último, diferencia a figura dos mouros da Moura, que considera unha “reminiscencia
mitificada dunha antiga deidade feminina asociada á natureza” e o mito máis importante
da cultura galega, explica a procedencia dos mitos de Santiago Apóstolo e Santo André
de Teixido e salienta o valor antropolóxico de Galicia.

Rodríguez, Alba María, Regueifa en Bergantiños. Celestrino de Leduzo vs. Calviño de
Tallo, comentario, transcrición e edición das partituras Sergio de la Ossa, Santiago de
Compostela: aCentral Folque, 137 pp. (ISBN: 978-84-947718-4-2). Contén CD.
Durante os anos 50 do século pasado a Comarca de Bergantiños converteuse no berce da
poesía oral improvisada, vendo “nacer” coplas, rimas e regueifas dunha calidade moi
destacábel grazas a persoas, principalmente homes, que se dedicaron a dar vida a este
xénero, encarnando os últimos anos de vitalidade do mesmo. Alba Mª Rodriguez creou
este libro-CD no cal recolle cinco regueifas interpretadas polas voces de grandes figuras
do xénero, con letras con certo grao de controversia e retranca. A interpretación débese a:
Blanco de Muíño Sexo, Josefa de Vigo, Pedro Bardancas, Celestino, Calviño e Antonio
de Xornes. Ademais das gravacións inéditas, a autora tamén achega un ensaio sobre esta
forma de expresión descoñecida para o grande público no que acolle vivencias ou
pensamentos e sentimentos dos antepasados. O volume tamén inclúe transcricións e
análise das letras e melodías das regueifas que inclúe o CD.

Sánchez Rei, Xosé Manuel, Cantar na Coruña. Cancioneiro coruñés dos séculos XVIII
e XIX, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col. Ensaio, n.º 352, 2017, 133 pp.
(ISBN: 978-84-8487-382-2).
Monografía de Xosé Manuel Sánchez Rei (A Coruña, 1973), na que recompila máis de
catrocentos cantares tradicionais galegos da zona da Coruña dos séculos XVIII e XIX,
acompañados dun estudo introdutorio que compón o marco teórico, inserido no proxecto
de investigación FFI2015-63523-P do Ministerio de Economía e Competitividade.
Ábrese coa dedicatoria “Para Silvia, que canta comigo as horas da vida”, para deixar paso
á introdución e cinco grandes epígrafes (máis a bibliografía citada): “Perspectiva
histórica”, “O valor das cántigas tradicionais”, “Esta edición”, “Criterios de edición” e
“Conclusión”. Na parte inicial, o autor destaca a importancia dos cantos tradicionais na
vida dos galegos, como acompañamento das diversas funcións que desempeñaban e
tamén como elemento pedagóxico ante a dificultade de acceso ao mundo académico.
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Divide a recolleita destas cantigas en catro etapas entre os séculos XVIII e XIX,
enxalzando a súa valía estética, lingüística, toponomástica, histórica e etnográfica.
Ademais, remata cunha explicación pormenorizada da proveniencia xeográfica e datación
das cantigas escollidas para o volume, explicando tamén os criterios de edición das
mesmas, que decidiu modernizar para adaptar á grafía actual e facilitar a súa lectura. En
canto ás cantigas, a maioría están recollidas dentro do apartado “Cántigas colixidas na
Coruña”, pero tamén se reproducen dúas agrupacións máis, intituladas “Cántigas
localizadas e colixidas fóra da Coruña con referencias á cidade ou aos seus arredores” e
“Cántigas sen localización precisa con referencias a Coruña ou as súas proximidades”.
Sotelo Blanco, Olegario, Quintela de Mazaira. Terra e xente, Santiago de Compostela:
Sotelo Blanco, 2017, 436 pp. (ISBN: 978-84-7824-656-4).
Olegario Sotelo Blanco (Quintela, 1945) achégase neste estudo histórico-etnográfico ao
seu lugar de nacemento e residencia até os 18 anos: Quintela, aldea situada na parroquia
de Mazaira no concello de Castro Caldelas (Ourense). Dende a historia persoal e a partir
dun coñecemento directo da realidade rural de Quintela, o autor aborda cuestións como a
súa realidade xeográfica marcada polo illamento, os marcos de integración políticoxudiciais, as súas incertas orixes históricas, os modos de vida no día a día e tamén nos
momentos de celebración ou nos días de feira, as relacións veciñais, as casas, os oficios,
as lendas e supersticións do lugar ou a importancia da emigración como factor de
despoboamento do lugar. Ademais do peso que ten na obra a memoria persoal, tamén
recorre á bibliografía secundaria e á historia oral como fontes para este estudo, o cal segue
a mesma liña de proxectos anteriores do autor como Antropoloxía cultural da Terra de
Caldelas (Sotelo Blanco, 1992, 2 vols.).
Recensións:
- Armando Requeixo, “Etnohistoria de Mazaira”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 1.008/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 1.008, “letras
Atlánticas”, 5 novembro 2017, p. 30.
Saliéntase este estudo sobre os costumes de Quintela de Mazaira que recolle gran
cantidade de materiais etnográficos e antropolóxicos para analizar a información que
conteñen. Retrátanse os espazos sociais do lugar e a “vizosa tradición literaria oral
vencellada a todo tipo de crenzas, lendas e supersticións”. Tamén conta con algún capítulo
autobiográfico da infancia do autor e entrevistas cos habitantes do lugar. Amais achega
unha bibliografía escollida, unha ampla galería fotográfica e gran pulcritude técnica na
edición que a fan unha obra modélica para futuros traballos que estuden a historia da
comunidade de Galicia.
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VIII. 2. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Escudero, Marcos, Antonio Reigosa e Isidro Novo, “Palabras con misterio: O Latíndos
canteiros”, Escrita contemporánea, AA, 2017, pp. 93-99.
No contexto dun faladoiro sobre a xerga dos canteiros faise referencia a Celso Emilio
Ferreiro e recítase un fragmento do seu poema “Gabanzas dos canteiros” incluído na súa
obra Longa noite de pedra.

Fonte Sardiña, José, “As sete lendarias pontes que Fernán Pérez de Andrade o Bo
mandou facer no camiño inglés”, Cátedra. Revista eumesa de estudios, n.º 24, 2017, pp.
159-200.
Comenta a historia da orixe da peregrinación a Santiago de Compostela e o auxe do
camiño inglés a partir do século XII co arcebispo Diego Xelmírez, quen promocionou o
culto xacobeo e a redacción da Historia Compostelá e o Códice Calixtino. A seguir, repara
na lenda da construción das sete pontes en sete ríos caudalosos, sete mosteiros, sete
igrexas e sete hospitais no camiño inglés por parte de Fernán Pérez de Andrade, alcumado
o Bo, cabaleiro que ascendeu grazas á fidelidade cara a Henrique II e que mandou traducir
a Crónica Troiana no ano 1373. Recolle e explica a historia das lendas que lle atribúen a
construción de infraestruturas como pontes, mosteiros ou hospitais no Camiño Inglés,
concretamente as pontes do Burgo, de Xuvia, Baxoi, do Porco, Lambre, Sigüeiro e
Pontedeume, dando conta dos textos literarios que tratan delas.

Marqués Valea, Xulia, “Os sinais de identidade na tradición oral: breve achegamento
dende o sistema antroponímico galego”, Escrita contemporánea, AA, 2017, pp. 13-40.
Achégase un estudo sobre antropónimos galegos a partir de distintas fontes, entre elas, a
Antoloxía do conto de tradición oral, a cargo de Xosé Miranda Ruíz, Antonio Reigosa
Carreiras e Xoán Ramiro Cuba Rodríguez; o Catálogo tipolóxico do conto galego de
tradición oral: clasificación, antoloxía e bibliografía, a cargo de María Camiño Noia
Campos; a Antoloxía do conto popular galego e Contos populares, a cargo de Henrique
Harguindey e Maruxa Barrio; a Antoloxía de contos populares de Galicia, a cargo de
Manuel Quintáns Suárez; o libro Contos populares da provincia de Lugo,
responsabilidade do Centro de Estudos Fingoy; a obra Contos populares da Galiza, de
Lois Carré Alvarellos; o libro Contos do Valadouro, de Manuel Lourenzo; a obra Polavila
na Pontenova. Lendas, contos e romances, a cargo de Ofelia Carnero, Xoán Ramiro Cuba
Rodríguez, Antonio Reigosa Carreiras e Mercedes Salvador; o libro A carón do Lume, a
cargo dos alumnos do Real Seminario Santa Catalina de Mondoñedo e a obra Da fala dos
brañegos. Literatura oral do concello de Abadín, a cargo de Ofelia Carnero, Xoán Ramiro
Cuba Rodríguez, Antonio Reigosa Carreiras e Mercedes Salvador. Co mesmo obxectivo
analízanse fragmentos das obras literarias Escola de menciñeiros, Xente de aquí e de
acolá e Os outros feirantes, de Álvaro Cunqueiro e Memorias dun raposo, de Antonio
Reigosa Carreiras. Na mesma liña, téñense en conta diversos estudos doutros escritores
coma Vicente Risco, Ánxel Fole, Xosé Luís Méndez Ferrín ou Gonzalo Navaza para
afondar na análise antroponímica.
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Navaza, Gonzalo, “Lendas e toponimia”, Escrita contemporánea, AA, 2017, pp. 73-84.
A propósito dun estudo toponímico dende a perspectiva da etnografía, alúdese aos escritos
de Xosé María Álvarez Blázquez, ao poema “A Virxe do Cristal” de Manuel Curros
Enríquez, a unha glosa do cura de Fruíme, ao autor Benito Vicetto e á tradución galega
da obra Os Miragres de Santiago.

Novo, Isidro, “Orfanato para ágrafas: Palabras ao ventimperio”, Escrita contemporánea,
AA, 2017, pp. 41-52.
No contexto dun estudo sobre léxico galego que non está incluído nos dicionarios, Isidro
Novo fai referencia a distintos autores da literatura galega como son Cesáreo Sánchez
Iglesias (en calidade de presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua
Galega) e Suso López Gaioso, xa que este último contribuíu á recompilación dese tipo de
verbas.

Novo, Isidro e Antonio Reigosa, “Hai palabras, falas e ditos que...”, Escrita
contemporánea, AA, 2017, pp. 9-10.
Infórmase da participación dos escritores Isidro Novo e Gonzalo Navaza na Xornada de
Literatura de Tradición Oral, a cargo da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que
ten como obxectivo achegar, dende unha perspectiva histórica, o significado dos nomes
de lugar, de persoa ou as frases feitas.

Novo, Isidro, Mª Rosario Soto Arias e Gonzalo Navaza, “O abecé do noso ADN
simbólico-cultural”, Escrita contemporánea, AA, 2017, pp. 85-91.
No contexto dunha mesa redonda sobre etimoloxías alúdese aos escritores Ánxel Fole, o
Padre Sarmiento, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Pondal, Ricardo Carvalho Calero,
Vicente Risco así como a cantiga de Airas Nunes “Bailemos já todas três, ai amigas...”.

Sánchez Iglesias, Cesáreo, “A historia destas xornadas...”, Escrita contemporánea, AA,
2017, pp.7-8.
Lévase a cabo unha reflexión sobre a importancia da palabra e da literatura oral en
relación á sociedade, á cultura e á historia para xustificar a relevancia das Xornadas de
Literatura de Tradición Oral ao abeiro da Asociación de Escritores en Lingua Galega,
aludindo ao papel dos escritores Antonio Reigosa e Isidro Novo na organización das
mesmas.

Soto Arias, Mª Rosario, “Presenza de valores antropolóxicos, etnográficos e/ou míticos
na fraseoloxía”, Escrita contemporánea, AA, 2017, pp. 59-72.
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A propósito dun estudo sobre o significado de palabras e unidades fraseolóxicas do
galego, analízanse exemplos procedentes das Cantigas de Santa María, de Alfonso X e
da cantiga “Avuitor comestes, que adevinhades” do trobador Estevan Coelho. Ademais
recóllense outros casos e alúdese á súa presenza nos escritos de Rosalía de Castro, Manuel
Curros, Antón Vilar Ponte, Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, Ramón Cabanillas,
Xaquín Lorenzo, Luis Tobío, Lence-Santar, Manuel María, Xabier P. DoCampo e Xosé
Miranda.
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VIII. 3. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Alonso Montero, Xesús, “Lolita e Manolo, amantes?”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Beatus qui legit”, 9 xuño 2017, p. 18.
Comenta a publicación do autor Xosé Luís Foxo polo seu Cancioneiro antropolóxico que
recolle diferentes cantigas populares da zona de Quiroga, Ribas do Sil e Montañas do Lor.

Montaña, Estro, “Regueiras, atranques, brindos...”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
615, “Libros, 23 febreiro 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 568, “Letras galegas”,
25 febreiro 2017, p. 10.
Dá conta da publicación de Repente galego (Deputación de Pontevedra, 2016), de Ramón
Pinheiro Almuinha (Vigo, 1975), iniciativa promovida dende ORAL de Galicia. Di que
se trata da primeira monografía dedicada en Galicia ás implicacións, prácticas, reflexións
e protagonistas da improvisación oral galega e da súa conexión con outros lugares que a
practican, como o País Vasco, Cataluña, Portugal, Illas Canarias ou América. Comenta
que leva prólogo de Joxerra Garzia, investigador vasco, e que as transcricións musicais
son obra de Ramón de la Ossa, profesor de aCentral Folque. Dá conta da variedade de
xéneros orais galegos que son analizados: regueifas, atranques, brindos, mascaradas,
coplas ou desafíos; así como a súa distribución xeográfica. Engade que hoxe só a
practican persoas maiores sen xeración de relevo e afirma que a regueifa é a manifestación
máis coñecida, con éxito en Bergantiños ou Vigo, e que tamén tivo gran cultivo en terras
de Soneira, A Barcala, Santiago ou As Mariñas. Considera esta xa unha obra de referencia
para estudar os xéneros orais.
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VIII. 4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Castro Ratón, Xosé, “A transgresión da máscara”, Diario de Arousa, 2 marzo 2017, p.
6/ Diario de Ferrol, 6 marzo 2017, p. 24, “Opinión”, “Outra ollada”.
Dá conta sobre a orixe do Entroido e a súa comparación co carnaval que ten orixe na
palabra italiana “carnevale”, que á súa vez provén do termo latino “carnelevare”. Di que
de aí xorden conceptos en común coa festividade galega que aparecen retratados en
cantigas populares e mitos galegos.

Celeiro, Luís, “Tarabelo”, El Progreso, 27 xuño 2017, p. 35/ El Correo Gallego, 28 xuño
2017, p. 4/ La Región, 28 xuño 2017, p. 30, “Opinión”, “Tía Manuela”.
Repasa os diferentes lugares de Galicia que reciben o nome de tarabelos e o seu
significado.

Fernández, Frutos, “Mimosas”, La Región, “Opinión”, 19 febreiro 2017, p. 36.
Comenta un erro nunha historia popular sobre o termo “mimosas”, crendo que eran unhas
frores que crecían naturalmente no Ribeiro, pero as plantas veñen de fóra. Para afianzar
esta crenza, toma como exemplo os versos dos autores Samuel Eiján e Marcial Valladares.
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VIII. 5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Malvido, Gemma, “Suso Martínez. ʻO choqueiro non vai vestido, lévao na alma”, La
Opinión, “A Coruña”, 21 febreiro 2017, p. 9.
Recolle unha entrevista con Suso Martínez que destaca a importancia dos apropósitos
polo seu valor cunha mestura de teatro realizado por grupos non profesionais. Indica que
estes narran de maneira culta pero popular o Entroido.
Pardo, Alicia, “Carlos Blanco. ʻO noso oficio é xogar. Se non o pasas ben, é imposible
que lle transmitas iso ao público”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 17 abril
2017, p. 6.
Recolle unha entrevista co actor e humorista Carlos Blanco que representou o seu
monologo no Fórum Metropolitano durante a celebración do Festival de Narración Oral
Falando a boca chea.
Rodríguez, Ángeles, “Elena Prieto López. ʻO mestre que procuraba palabras, costumes
e contos”, O SIL, “Entrevista”, maio 2017, pp. 12-13.
Destaca a figura do mestre Laureano Prieto a través dunha entrevista coa súa filla que
relata como seu pai recollía en anacos de papel todas as palabras e ditos populares que
escoitaba da xente de Viana do Bolo, Vilariño de Conso e A Gudiña.
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VIII. 6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

A. B., “Terra e Auga’, un compendio de saber popular recollido por Ripalda”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 31 outubro 2017, p. 8.
Recóllense algunhas declaracións de Xosé Lois Ripalda quen en Terra e auga (Ir Indo,
2017) deixa constancia dun mundo rural que está a desaparecer por varios motivos, coma
os incendios. Indica que esta escolma do patrimonio material galego é froito de tres anos
de traballo e que completa con refráns, cantigas e contos, procedentes de recollidas, pero
tamén de elaboración propia. Salienta que a súa terra, a Ribeira Sacra, e a da súa dona, a
montaña de Monterroso, teñen unha especial pegada.

Alonso Piñeiro, Carlos, “A Asociación ORAL e a improvisación en verso”, Sermos
Galiza, “A fondo. Caderno de análise”, n.º 179, “O traballo na Galiza”, 21 setembro 2017,
p. 8.
Rememora os inicios, hai vinte anos, da Asociación ORAL, da que sinala os obxectivos
e os impulsores e detalla as actividades promovidas e desenvolvidas. Remata enumerando
propostas que faltan por facer.

Alvarellos, Quique, “Clareo nas veigas do Sarela”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 12 marzo 2017, p. L11.
Lembra o labor realizado polas lavandeiras que deixaron pegada no refraneiro e no
“Romance de don Boyso”, un cantar “vagamundo” que conta con versión en galego.

Álvarez, Natalia, “A reserva da tradición oral galega”, Faro de Vigo, “Vigo 4 costados”,
28 novembro 2017, p. 7.
Comenta a iniciativa viguesa da organización CIOV de preservar a tradición oral galega
por medio de obradoiros e actividades nos que se ensina sobre estes temas. Apunta que
nestas iniciativas participan Ana Carreira, Paula Carballeira e Raquel Queizás.

Bellver, Mónica G., “Con cinema, xogos e presentacións”, O SIL, “Cultura”, “Semana
Cultural de Vilanova”, setembro 2017, p. 25 comprobar.
Indica que na semana cultural de Vilanova da Asociación Cultural O Mosteiro de
Vilanova presentouse o Cancioneiro antropolóxico: Quiroga, Ribas do Sil e Montañas do
Lor (2016), de Xosé Lois Foxo.
_____, “Foxo presenta o libro de cantos”, O SIL, “Cultura”, “Semana Cultural de
Vilanova”, setembro 2017, p. 25.
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Dá conta da presentación do libro sobre cancioneiros populares orais da comarca de
Quiroga. Comenta que o autor ofreceu unhas palabras sobre a súa obra no acto central da
Semana Cultural.

Blanco, Domingo, “Unha ollada á regueifa de onte”, Sermos Galiza, “A fondo. Caderno
de análise”, n.º 179, 21 setembro 2017, pp. 2-3.
Tras sintetizar as orixes da regueifa, céntrase na regueifa moderna, da que achega os
trazos que a caracterizan, os lugares onde comezou a facerse e onde perduraba nos anos
finais da década dos oitenta.

Bouzas, Belén, “O romanceiro tradicional galego”, Sermos Galiza, “fóra de serie”, n.º
178, 14 setembro 2017, pp. 2-3.
Tras reproducir a definición de Ramón Menéndez Pidal sobre os romances, alude á súa
orixe nos cantares de xesta e nas súas variacións, co paso do tempo, a partir do castelán,
“mentres que as outras linguas iberorrománicas entraron posteriormente nos textos de
acordo coas respectivas historias sociolingüísticas”, como apunta o profesor José Luís
Forneiro. Comenta o descubrimento do romanceiro en Galicia no século XIX e o proceso
posterior de recollida da transmisión oral a comezos do século XX, dos que ofrecen
exemplos de recompiladores e de romanceiros. Incide nos problemas para a perpetuación
dos textos apócrifos e dos orixinais, o labor desenvolvido no Seminario Menéndez Pidal,
as recollas contemporáneas da musicóloga Dorothé Schubarth, respecto aos cales
Forneiro matiza que faltan por editar as recollas e “a partir de aí estudar o romanceiro
galego vinculado ás outras tradicións”, e incide que co estudo desta lírica se aprenden
“historia das sociedades, sociolingüística actual e moito máis”. A seguir reproduce parte
da conversa co etnomusicólogo e pedagogo Sergio de la Ossa, quen destaca a importancia
da “amálgama entre letra e música”, a demora na interpretación do romanceiro galego, a
riqueza de melodías e ritmos e o tipo de escalas. Remata nomeando o labor desenvolvido
no Museo do Pobo Galego e no seu arquivo musical en liña APOI (Arquivo do Patrimonio
Oral da Identidade).

Bóveda, Lucía D., “Díxome, mais... que foi o que me dixo?”, Diario de Pontevedra,
“miniDiario”, n.º 565, “Reportaxe”, 26 febreiro 2017, pp. 2-3.
Comenta a actividade levada a cabo no CEIP Campolongo que levaba o nome de
“Díxome, díxome”. Apunta que este evento trata de achegar aos nenos o patrimonio
nacional galego grazas a unha serie de actividades e xogos.

C. A., “Hume inicia con una Polafía en el Mercado Vello las Xornadas de Outono”, El
Progreso, “A Chaira”, 25 novembro 2017, p. 23.
Informa sobre o evento para promover a recuperación da tradición oral por parte da
AELG. Indica que as Polafías son un proxecto da sección de literatura de tradición oral
coordinadas por Antonio Reigosa.
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Castro, Víctor, “Muchas novedades en el nuevo ciclo de ʻTardes de contos e lendasʼ, que
comienza el día 27”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 24
xaneiro 2017, p. 16.
Entre outras cuestións, apunta una nova sesión de “Tardes de contos e lendas” na
biblioteca de Ordes.

______, “El grupo Os Viqueiras presenta hoy en Santiago su disco-libro”, El Ideal
Gallego, “Oleiros”, “Atalaya mariñana”, 3 agosto 2017, p. 16.
Fala da presentación do artístico libro-disco Vilaverde no Museo Etnográfico Sotelo
Blanco de Santiago de Compostela.

Colmenero, Xosé Lois, “La Bibliopiscina de Verín clausura sus actividades”, La Región,
“Verano”, 31 agosto 2017, p. 26.
Entre outras actividades organizadas polo Concello de Verín, refire que voluntarios
participantes na actividade Bibliopiscina venderon exemplares de Contos e lendas do val
de Monterrei (Concello de Verín, 2017), coordinada polo escritor Xosé Carlos Caneiro.

C. P. R, “Alumnos do IES de Guitiriz e do colexio de Reinante gañan no Tíralle da
Lingua”, El Progreso, “A Chaira”, 26 abril 2017, p. 23.
Fala da gañadora do primeiro premio do concurso de relato oral “Tíralle da Lingua”,
Maite Villar, que defendeu o seu texto Memorias dunha vaca. Sinala que recibiu un
galardón de 250 euros pola orixinalidade e calidade lingüística do seu texto.

_____, “Mini e Mero se unen el 18 al Paseo dos Soños de Vilalba”, El Progreso, “A
Chaira”, 8 novembro 2017, p. 19.
Informa que o duodécimo acto Hectómetro Literario promovido pola asociación cultural
Xermolos e Irmandade Manuel María aproveitará para presentar o libro Mini e Mero,
labrado para sementar (2017).

_____, “Hume e a AELG recuperan a tradición oral pontesa da man dos veciños”, El
Progreso, “A Chaira”, 27 novembro 2017, p. 10.
Informa sobre a celebración da 33ª edición da Polafía que trata de recoller as historias e
lendas de tradición oral nun evento que contaba con Antonio Reigosa como mestre de
cerimonias.

Domínguez Araújo, Lara, “Moita canteira”, Sermos Galiza, “A fondo. Caderno de
análise”, n.º 179, 21 setembro 2017, p. 3.
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Tras nomear posíbeis causas do descoñecemento sobre a “cultura popular ou comunitaria”
e os feitos que promoveron o seu rexurdir nos últimos anos, afirma que a regueifa posúe
un “poder empoderador e lúdico” e que “ten futuro se cremos en nós, en cada unha das
persoas que somos, e nos atrevamos a expresarnos, a xogar, a esquecer o ridículo, a
debater e incluír os demais nos enredos, a pronunciarnos, a utilizar o humor e a música
como forma de comunicación e socialización. A expornos”. Sinala que “as regueifas dan
momentos máxicos” e que “o emerxer do público da regueifa é incuestionable”, e remata
explicando en que consiste e destacando que une “xente, arte, intervención persoal e
política” polo que “non vai parar”.

Elvira, Sol, “Carboeiro énchese en xuño de música e cultura popular”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 maio 2017, p. 30.
Destaca a celebración dos 18 anos do festival Encontros de Música Tradicional de
Carboeiro organizado pola asociación Intercultural Santa Ferreña. Di que o evento estará
amenizado por grupos da bisbarra, seguido pola procesión de Santa Ferreña.

E. P., “Wagensberg adéntrase na historia dos aforismos”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 5 marzo 2017, p. 38.
Comenta a celebración dentro do ciclo Nexos da charla O aforismo e a beleza da síntese
na Cidade da Cultura de Galicia. Na sesión falouse sobre a historia dos aforismos que
están a experimentar un importante renacemento.

Estévez, Kike, “A arte do verso improvisado no mundo”, Sermos Galiza, “A fondo.
Caderno de análise”, n.º 179, 21 setembro 2017, p. 5.
Comeza resaltando que a arte do verso improvisado “aparece en case todas as culturas do
mundo” e a seguir vai enumerando lugares onde estivo ou está viva, caso de Portugal e
as festas minhotas, Cuba, o bertsolarismo no País Vasco e a glosa en Cataluña. Sinala
como disciplinas semellantes ao verso improvisado, a cultura do rap e o freestyle, e
iniciativas como o Festival Marisquiño e o certame Internacional de improvisación oral
en verso de Valedares onde, en todas as edicións, se recollen o teatro improvisado (ou
match de improvisación) e a slam poetry (ou recital de versos a modo de combate
poético). Remata aludindo, respecto ás posibilidades do verso improvisado coas novas
tecnoloxías, na páxina en liña da Asociación ORAL, a prensa dixital A Nova Peneira, o
blog Envolventes as palabras, páxinas en redes sociais de Facebook e Twitter como
Regueifando pola vida, Regueifesta, O chío regueifeiro, Tuiterfeiro, canles de youtube
como ClubedaLingua, concursos como Enreguéifate, propostas por whatsapp como
“Regueifasapp” e o programa mensual de radio A Punta de Navalla.

F. F., “A Gala de Cantos de Taberna homenaxea a Vilaxoán Canta pola súa defensa da
cultura propia”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 2 decembro 2017, p. 5.
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Relata o evento organizado pola Asociación Cultural Maravallada, Gala de Cantos de
Taberna, que homenaxeou a Vilaxoán pola defensa da cultura propia e da tradición oral.
__
___, “O Apalpador e a Apalpadora repartirán landras entre os nenos de sete concellos da
Arousa”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 19 decembro 2017, p. 9.
Destaca que este ano o programa “Nadal en Galego” tratara de incluír a figura feminina
da Apalpadora como símbolo de igualdade. Indica que as figuras míticas repartirán
landras entre os nenos baixo o título Como ter un carballo. Sementa un carballo, como
iniciativa da preservación medioambiental.

Gago, Manuel, “Minorías e maiorías”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 74, “SeiSentidos”, 26 marzo 2017, p. 5.
Fai mención da celebración do Festival Atlántica de Narración Oral e destácase o traballo
do autor alemán de orixe grecorumana, Christian Atanasiu. Comenta que o espectáculo
deste autor é “ceibador” e cargado de comedia.

García, M., “El Festival Atlántica amplía territorio”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Narración oral”, 16 febreiro 2017, p.
L10.
Faise eco da quinta edición deste festival que conta con dez artistas galegos que se
reunirán no auditorio de Santiago con espectáculos para nenos e maiores. Indica que os
espectáculos tamén serán representados noutros puntos da provincia como Ferrol, Lalín
e Vigo.

García, Montse, “Un libro-cedé difunde cantos tradicionais de toda Galicia”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 19 novembro 2017, p. 40.
Recolle a publicación do libro-CD Dispostas para cantare (2017), con motivo do 40
aniversario do Museo do Pobo, no que se inclúen romances do século XII, coplas
populares, xotas, muiñeiras e outros.

García López, Xoán A., “Caretas de Carnaval”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”,
21 febreiro 2017, p. 4.
Con motivo da celebración do Entroido, lembra unha cantiga de Entroido que cantaban
as “murgas” das roldas de casa en casa na zona de Monfero, aínda que estaban prohibidas
por orde gobernamental. Finalmente reivindica potenciar as manifestacións populares do
noso acervo cultural, entre elas o Carnaval, os Maios, o San Xoán ou o Nadal.

G. N., “A musicóloga Dorothé Schubarth, premio de honra dos Martín Códax”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 14 marzo 2017, p. 38.
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Salienta que na cuarta edición dos premios Martín Códax concedeuse o seu galardón á
musicóloga suíza Dorothé Schubart, quen fixo un percorrido por Galicia durante os anos
70 para compoñer a súa obra Cancioneiro popular galego.

Gómez, Chus, “El ciclo Liñas Paralelas dará voz al público”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Relato y música”, 4 marzo 2017, p.
L10.
Indica que a narración oral e a música se unen con Pepe Sendón e Marcos Teira os
primeiros sábados do mes.

_____, “Pablo Albo abre el Festival Atlántida esta tarde en Vite”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Narración oral”, 14 marzo 2017,
p. L10.
Informa sobre a celebración da quinta edición do Festival Internacional Oral Atlántica
que contará coa presentación do espectáculo Cuentos de miedo que dan risa de Pablo
Albo.

_____, “Esencia de 12 espectáculos en la gala inaugural de Atlántica”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Narración oral”, 15 marzo
2017, p. L10.
Comenta que o Festival Internacional de Narración Oral Atlántica contará coa
participación de espectáculos da man de artistas como Pablo Albo, Sofía Maul, Claudia
Fonseca e moitos máis.

_____, “Santiago convoca un concurso de regueifas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Improvisación oral”, 31 marzo 2017,
p. L10.
Pon de manifesto a celebración do certame Enreguéifate para contribuír á dinamización
do galego entre a mocidade coa práctica da improvisación oral. Apunta que para participar
cómpre presentar un vídeo de dúas persoas regueifando que non dure máis de tres
minutos.

_____, “Familias de 30 concellos están invitadas á Festa do Apego con dez actividades”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 20 maio 2017, p. 12.
Indica que o programa Apego inclúe un amplo abano de actividades: música, obradoiros,
narración oral, roteiros, xogos etc.
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Gómez, Cuca M., “Premios Servir y Sete Falares”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 11 xuño 2017, pp. 70-71.
Entre outras cuestións, informa dun novo encontro de Sete Falares nos que os contadores
Beatriz Campos, Cristina Taquelim, Carlos Marques e Celso Fernández Sanmartín
relataron contos apaixoantes.

_____, “Cuentacuentos y triatletas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 12 xuño 2017, pp. 54-55.
Faise eco da clausura de Sete Falares coa intervención de Carlos Marques, Cristina
Taquelim, Patricia Mac-Gill, Celso Fernández Sanmartín e Pavís Pavós.
Guimeráns, Beni, “Febrerilloʼ, el mes más loco, y la monotonía meteorológica”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 19 febreiro 2017, p. 15.
Recolle distintos refráns sobre o mes de febreiro e a súa meteoroloxía cambiante e tola.

J. C., “Los cantares de ciego volvieron a sonar en la Praza de Viloira”, La Región,
“Provincia”, “Valdeorras”, 7 febreiro 2017, p. 18.
Fala sobre a feira mensual de Viloira no Barco que presenciou os cantos de cego na praza
Otero Pedrayo. Di que Luís Correa e Chus Iglesias anunciaron a exposición do pergamiño
Vindel cos seus cantares.

J. M. Ramos, “Mapas, vídeos y libros para divulgar la Costa da Morte”, El Correo
Gallego, “AC”, 31 agosto 2017, p. 34.
Dá conta da presentación de Contos mariños de Carballo (Concello de Carballo, 2017),
de Xabier Maceiras, do que sinala os puntos nos que se distribuirá, o contido, o obxectivo
e os lugares onde se poden recoller exemplares de forma gratuíta.

Lobariñas, Benito, “A regueifa na Galiza do século XXI”, Sermos Galiza, “A fondo.
Caderno de análise”, n.º 179, 21 setembro 2017, p. 4.
Refire que cando chegou á regueifa só había afamados regueifeiros na comarca de
Bergantiños e o derradeiro cultivador do brindo no Courel. Sinala que Pinto de Herbón
comezou a ligarse ao movemento musical dos “bravú”, que agromou Luís “O Caruncho”
e que a comezos do século XXI, da man de Carlos Alonso, impulsouse a regueifa e naceu
a Asociación ORAL (Oralidade, Rima, Arte e Lingua de Galicia) e outros elementos
activos como Josiño da Teixeira. Remata enumerando actividades qe dan conta do
panorama alentador da regueifa a día de hoxe.
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López, Belén, “Si yo adjudico a tu empresita, tú sólo cierra bien la boquita”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Entroido”, 2 marzo 2017, p. 13.
Informa sobre a celebración dos grupos Equipo Ja, Lexa Verde, Murga do Naveiro e
Marajota e Media que participaron na segunda semifinal do Certame de Murgas de
Pontevedra no que se criticou a figuras importantes como Donald Trump ou María Rey.

_____, “Os do Val do Lérez ganan el XXVI Certame de Murgas del Entroido”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, “Entroido 2017”, 3 marzo 2017, p. 4.
Coméntase a celebración da final do Certame Murgas del Entroido no que participaron
grupos como Equipo Ja, Murga do Naveiro e PTV. Sinala que os grupos dedicaron as súas
actuacións principalmente a persoeiros do mundo político como Donald Trump ou
Errejón.
Malvido, Gemma, “En Carnaval, ʻPerdónalos, Señor”, La Opinión, “A Coruña”, 18 abril
2017, p. 4.
Dá conta da polémica arredor do cartel do Entroido que representaba a un choqueiro
vestido de papa. Ante esta situación, veciños da Coruña acudiron ao Xulgado de
Instrución número tres disfrazados de diferentes representantes da igrexa cantando
cancións como Perdónalos, Señor ou Miudiño como acto reivindicativo da liberdade de
expresión.

Manteiga, M., “Punto e volta envorcou na súa web a herdanza lírica”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 27 febreiro 2017, p. 23.
Destaca a creación do proxecto audiovisual “Punto e volta” que tenta informar sobre o
panorama actual da música galega tradicional. Nomea que neste proxecto participou gran
cantidade de xente achegando diferente información sobre este campo a unha plataforma
electrónica.

Mariño, A., “Sárdoma y Castrelos presumen de patrimonio a través de una ruta”, Faro
de Vigo, “Vigo”, 24 xaneiro 2017, p. 7.
Sinala que con motivo do oitavo centenario da igrexa románica de Santa María de
Castrelos, o Concello organiza unha ruta patrimonial que inclúe dúas pontes medievais,
un petroglifo e o Pazo-Museo Quiñones de León. Apunta que o folleto recesniona a lenda
dun ferreiro de Castrelos recollida por Castelao.

M. G., “Carnota convoca o I Concurso de Regueifas para escolares e adultos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 30 xaneiro 2017, p. 24.
Apunta as bases do I Concurso de Regueifas que mantén aberto o prazo até o 21 de
febreiro.
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_____, “Carnota acolle o seu primeiro concurso de regueifas”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 9 febreiro 2017, p. 36.
Informa que se celebra con motivo do entroido un concurso de regueifas con dúas
categorías (Primaria/Secundaria e para persoas adultas) con temática libre onde se
valorará a sátira, a crítica e a valentía.
M. G. M., “Falando a boca cheaʼ atenderá a todo tipo de rumiantes de monólogos”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 13 abril 2017, p. 36.
Fala da presentación no Fórum Metropolitano de diferentes espectáculos para
espectadores de diferentes idades, tanto dende bebés até un público máis adulto. Apunta
que este festival durará dende o 19 de abril até o 22 do mesmo mes.

______, “Polyrock reedita el disco ‘Fonte do Araño’, de Emilio Cao, por su 40
aniversario”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 3 novembro 2017, p. 36.
Entre outros aspectos relativos á reedición do disco Fonte do Araño de Emilio Cao, alude
a que inclúe as pezas populares “Pandeirada de Nebra”, “Arrieiros de Moraña” e
“Romance de Bernardino e Sabeliña”.

M. M. O., “Afonso Eanes presenta ‘Cantigas de Taberna’ en Negreira o sábado”, El
Correo Gallego, “Comarca de Santiago”, 11 outubro 2017, p. 32.
Dá conta da presentación do libro Cantigas de taberna (2017), de Alexandre Cadarso, no
bar Ríos, en Negreira, acompañada de música e dunha foliada.

M. T., “Os alumnos de Vedra Medra afrontan a recta final falando de lendas con Antonio
Reigosa”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4 xuño 2017, p. 31.
Comenta o evento realizado no CPI Plurilingüe de Vedra Mera ao que acudiu Antonio
Reigosa para falar sobre as lendas da zona. Indica que este autor foi o creador de obras
como Diccionario dos seres míticos galegos, Trece noites, trece lúas ou Lendo lendas,
digo versos.

N. A., “Os camiños protagonizan a última obra de Xosé Lois Ripalda”, Faro de Vigo,
“Vigo 4 costados”, 31 outubro 2017, p. 8.
Recóllense as trabes vertebradoras da última obra etnográfica Terra e auga (Ir Indo,
2017), de Xosé Lois Ripalda, quen facendo un percorrido pola historia das vías que cruzan
o territorio galego, analiza tamén os poboadores de camiños, construcións propias da
arquitectura tradicional ou pasos sobre a auga. Escolma refráns e cantigas populares ao
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tempo que suma contos inéditos da súa autoría, co desexo de que este legado patrimonial
non desapareza.

Obarrio, Lorena, “Cervantes, lugar de mitos e lendas”, Diario de Pontevedra, “Galicia”,
2 novembro 2017, p. 22.
Informa que o libro publicado polo investigador Xabier Moure, Historias, lendas e
tradicións (Deputación de Lugo, 2017), dá conta da riqueza de lendas e do patrimonio
histórico-cultural do municipio lugués de Cervantes.

Pardo, Alicia, “Os sons e as verbas do mar”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 22 febreiro 2017, p. 10.
Dá conta da actuación da Orquestra Sinfónica de Galicia que interpretará o concerto
Historias do mar que contará con pezas de diferentes autores e con Quico Cadaval como
narrador de historias sobre as augas galegas.

Ramos, José M. “Carballo porá en valor a regueifa sumándose ao proxecto Enreguéifate”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 7 decembro 2017, p. 32.
Comenta a iniciativa do concello de Carballo para promover o proxecto “Enreguéifate”
con motivo de impulsar a posta en valor, socialización , difusión e actualización das
regueifas.

Ramos, Perfecto, “Da antigüidade de ‘Nazón galega’ e do ‘pan do Porriño”, Sermos
Galiza, “fóra de serie”, “21 setembro 2017, p. 10.
Lembra o uso do termo “Reino de Galicia” e de “nazón galega” e da calidade do pan do
Porriño, segundo se recolle en cantigas populares, se ben matiza que tamén existen
referencias en documentos dos séculos XVIII e XIX. Nomea o labor investigador
realizado polo historiador de Mos Javier Baquero sobre a orixe da vila do Porriño e
reproduce fragmentos referidos ao termo “nazón galega”, sobre todo extraídos do diario
do mestre de campo Don Balthasar de Rojas Pantoja sobre a actividade bélica
desenvolvida dende 1658.

Rivas, Navia, “Ritmos na labranza: seitura e malla”, Sermos Galiza, “fóra de serie”, 21
setembro 2017, p. 6.
Trata dos cantos realizados durante o labor da sega ou seitura, cun “ritmo moi marcado e
axeitado á cadencia do traballo e os movementos que este requería” e refire que “servían
para regular o ritmo do traballo en tarefas que precisan de grupos de persoas máis ou
menos numerosos”. Apunta que “moitos dos cantares da sega teñen melodías en orixe
procedentes do folclore castelán, que logo se adaptaron na Galiza”, caso da “Cantiga das
Encrobas”. A seguir nomea o labor da malla e comenta que “non hai constancia de que se

1095

conserven cancións específicas”. Remata destacando a importancia da música no rural
galego como unha constante no labor e vivencias cotiáns.

Rivera Cela, Francisco, “A chegada de novas obras”, El Progreso, “Xente de Aquí”, “O
blog de Paco Rivera”, 12 febreiro 2017, p. 14.
Dá conta da presentación do libro Cancionero antropológico de Quiroga, Ribas do Sil e
Montañas do Lor, de Xosé Luís Foxo, que conta con máis de 600 páxinas, 4 CDs e un
DVD que conteñen máis de medio milleiro de cantigas tradicionais.

R. L., “A Deputación de Lugo acolle hoxe a décima Xornada de Literatura de Tradición
Oral”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 outubro 2017, p. 50.
Informa da celebración da X Xornadas de Tradición Oral, organizadas pola sección de
Literatura de Tradición Oral da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
(AELG) e coordinadas por Antonio Reigosa e Isidro Novo. Reproduce a premisa da
Xornada e nomea os participantes.

Sende, Séchu, “Regueifesta. Improvisar o país desde a educaçom!!!”, Sermos Galiza, “A
fondo. Caderno de análise”, n.º 179, 21 setembro 2017, p. 7.
Explica o proxecto Regueifesta e as actividades desenvolvidas dende a súa creación no
curso académico 2015-2016, os focos de atención, os centros axiais e os aspectos nos que
se estivo a investigar e dinamizar. Remata apuntando que para o vindeiro curso se
propoñen o obxectivo de que a cadeira “Regueifa e improvisaçom oral em verso” se
aprobe como “Matéria de livre configuraçom autonómica”.

Senén, Felipe, “Cantos de Nadal Galegos... enxordecidos”, La Opinión, “Opinión”, “O
labirinto do alquimista”, 31 decembro 2017, p. 26.
Dá conta da importancia do Nadal como nexo de unión de moitas culturas. Indica que
particularmente en Galicia se acostuma cantar sobre moitos temas relacionados con esta
festividade, pero son cantos pouco a pouco deixados caer no esquezo. Pese a todo, aínda
existen iniciativas que tratan de recompilar estes cantos que continúan a influenciar
xéneros contemporáneos.

Souto, S., “Tahúme celebra hoxe o seu festival cun espectáculo de mitos, ritos costumes”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 14 xaneiro 2017, p. 30.
Faise eco da celebración do festival anual levado a cabo pola agrupación musical Tahúme.
Destácase que este ano as actuacións terán un toque máis teatral aínda que contará con
ritos, mitos e costumes da cultura galega.
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Souto González, Marta, “A Administración pública e a improvisación en verso”, Sermos
Galiza, “A fondo. Caderno de análise”, n.º 179, 21 setembro 2017, p. 6.
Comeza sinalando que, pese a que na improvisación oral se conxugan “identidade, pobo,
lingua, patrimonio”, conta con “escaso (re)coñecemento e transmisión, pouca
consideración e presenza nos ámbitos académicos, nos medios”, polo que considera que
é “obriga” da administración e sobre todo da Xunta de Galicia actuar para que non
desapareza, e cita os artigos 1, 2, 3 e 9 da Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia.
A seguir enumera “exemplos do bo facer”, caso do apoio de distintos concellos galegos a
actividades dirixidas a centros de ensino que contan co apoio da Asociación ORAL de
Galicia e a creación do Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo (CIOV). Incide en
que se precisa “un proxecto integrador, que sume vontades e trabalo, que teña en conta o
que se fixo e fai”.

Veiga, Marta, “‘A resposta a <E ti, de quen vés sendo?> identifica máis có nome do
Rexistro Civil’”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 22 outubro 2017, p. 53.
Dá conta da conferencia da lingüista Xulia Marqués que argumentaba o valor
identificativo dos nomes das personaxes de contos populares, empregando fontes como
antoloxías de contos populares ou obras, como Xente de aquí e acolá e Escola de
menciñeiros.

_____, “Unha doazón de Mini e Mero foi o inicio do arquivo dixital do Museo do Pobo”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 15 decembro 2017, p. 65.
Coméntase a doazón dos artistas Mini e Mero para promover o Apoi e así investigar a
fondo sobre elementos da cultura oral como os cantos de reis, de sega e de berce xunto
cos do Entroido, matanzas, romances e rexoubas.

Vila, Sara, “Ollo, que vén o Demo Asubiador!”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 31 decembro 2017, p. 13.
Sinala que o colectivo Valporío reivindica o personaxe mitolóxico do Gafos que sae cada
Aninovo para asubiarlle na orella a un parvo. Indica que a lenda se converteu nun conto
editado polo concello de Pontevedra e a Asociación de Carlos Solla.
Viñas, María L., “Foxo escolma 500 cantigas para salvar do ʻolvido os antepasados”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 10 febreiro 2017, p. 52.
Fala da presentación do libro de Xosé Luís Foxo que recolle diferentes cantigas que
forman parte da tradición oral da comunidade. Comenta que realizou unha investigación
na que falou con máis de 300 persoas da zona para recoller todas as cantigas.

X. F., “Galicia, na encrucillada céltiga”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 1 novembro 2017,
p. 31.
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Coméntase a aparición de cancións populares no disco Fonte do araño, de Emilio Cao.
Saliéntase que das dez cancións que compoñen o disco tres eran de orixe popular:
“Pandeirada de Nebra”, “Arrieiros de Moraña” e “Romance de Bernardino e Sabeliña”.
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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.

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,
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 Blanca-Ana 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.
No ano 2012 saíu do prelo o número 10, no que Isabel Mociño González cede o seu posto
no consello de redacción a Manuel Vieites García. No ano 2014 saíu do prelo o número
12, no que abandonou o consello de redacción Beatriz Rodríguez Rodríguez. No ano 2017
saíu do prelo o número 15 e incorporáronse ao consello de redacción Ana Fernández
Mosquera, Xavier Mínguez López, Ana Mª Pereira Rodríguez, Juan Senís Fernández,
mentres que xa non figuran Eulalia Agrelo Costa, Mar Fernández Vázquez, Carmen
Ferreira Boo, Ana María Margallo González, Carina Rodrigues, e Mª del Carmen Valero
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Garcés. Os artigos relacionados coa literatura galega son descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.

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 2017 saíu do prelo o número 40, que na sección “Arte,
Literatura, Antropoloxía...” ofrece “Un mínimo lugar” (pp. 263-282), vinte poemas sen
título de Eva Veiga, que están encabezados pola composición artística “Metamorphosis”
de Alfonso Costa. Os artigos relacionados coa literatura galega aparecen descritos no
apartado correspondente deste Informe.
Referencias varias:
- L. T., “El ciclo del Anuario 2017 analiza ʻAs institucións republicanas no Exilio”, El
Ideal Gallego, “Área metropolitana”, 2 marzo 2017, p. 17.
Destaca a decisión de dedicar os ciclos de conferencias do Anuario Brigantino 2017 ás
distintas institucións políticas e sociais que estiveron ligadas ao republicanismo español
durante o réxime franquista.

AULAS LIBRES. Revista de Pensamento, Información e Debate do STEG
(ISSN: 2340-8618 / DL: C-2092-2013).
Revista editada polo Sindicato de Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) que naceu
en novembro de 2013, ao tirar do prelo o seu primeiro número, como plataforma impresa
para a información, o debate e o pensamento sobre temas relacionados co ensino e mais
co obxectivo de aglutinar vontades, suscitar reflexións e arroupar loitas xustas. A súa
periodicidade é semestral e repártese de xeito gratuíto. Está dirixida pola Comisión
Permanente do Secretariado Nacional do STEG, coordinada por Emilio Xosé Ínsua López
e Sonia Fernández Casal, e mais presenta a Rosa Herraiz Cabanas como deseñadora e
maquetadora. No ano 2017 publicáronse os número 8 (maio) e 9 (novembro) nos que
aparecen as seccións fixas “editorial”, “actualidade sindical”, “experiencias de aula” e
“texto literario”. No número 8, na sección “texto literario”, achéganse os textos de Carlos
Casares intitulados “Os pés colgando”, “Unha letra” e “Intelixentes e sabios”, e no
número 9, na mesma sección, o poema de Pura Vázquez intitulado “Ós pirómanos do
monte”. Os artigos relacionados coa literatura galega están descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.
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BARBANTIA. Anuario de Estudos do Barbanza
(ISSN: 1889-0946) (DL: C-2792-05).
Publicación anual inaugurada no ano 2005, editada pola Asociación Cultural Barbantia e
coordinada por Antón Riveiro Coello en compaña, sucesivamente, de Xoán Pastor
Rodríguez Santamaría, Lola Arxóns e Manuel Cartea. No número 4 do ano 2008 pasou a
estar coordinada en solitario por Xoán Pastor Rodríguez Santamaría. No número 5 os
encargados da coordinación foron Manuel Cartea, Mª Xesús Armada, Antón Riveiro
Coello e Alberto Piñeiro. Até o n.º 5 constaba dun “Limiar” de X. Ricardo Losada; varios
artigos referidos á comarca do Barbanza sobre arte, xeografía, patrimonio, etnografía ou
literatura; a sección “Aires de fóra”, dedicada a acoller textos traducidos de autores
estranxeiros; “Cuarto acto”, que informa das actividades realizadas pola asociación e que
no número 5 denominouse “O alustro dun lustro”, e “Publicacións no Barbanza”. No ano
2017 publicouse o número 13, no que figuran na coordinación Manuel Cartea e Xoán
Pastor Rodríguez Santamaría. Este número estrutúrase nas seccións “Limiar”, “Aires de
fóra” e “Barbantia, ano XIII”. A primeira sección acolle o texto teatral intitulado “A
invasión de Compostela” (pp. 175-201) de Emilio García Portosín. Na sección “Aires de
fóra”, baixo o título “Charles Baudelaire Le Spleen de París [Petits poèmes en prose]”
(pp. 205-259), inclúese a tradución destes poemas de Charles Baudelaire, realizada por
Eme Cartea, xunto cos orixinais en francés. Todos os artigos referidos á literatura galega
aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

BOLETÍN DA REAL ACADEMIA GALEGA
(ISBN: 84-87987-21-4) (ISSN: 1576-8767) (DL: C-743-2000).
Vinte anos despois de que se publicara o número 360 do Boletín da Real Academia
Gallega, órgano oficial e científico desta Institución dende o 20 de setembro de 1906 a
decembro de 1980, no ano 2000 renovouse a súa publicación co título Boletín da Real
Academia Galega, e seguiu a numeración iniciada no ano 1906. Estivo coordinado por
Xesús Alonso Montero, Xosé Ramón Barreiro Fernández e Salvador García-Bodaño
Zunzunegui e coeditado pola Real Academia Galega, a Fundación Rodríguez Iglesias e
Hércules de Ediciones. No número 367, do ano 2006, apareceron como coordinadores
Xesús Alonso Montero, Xosé Luis Axeitos Agrelo e Xosé R. Barreiro Fernández e
apreciouse a desaparición do ISBN e a modificación do ISSN, feitos que se consignan na
entrada. No ano 2017, a revista conta cun Consello de Redacción integrado por Xesús
Alonso Montero, Henrique Monteagudo Romero, Rosario Álvarez Blanco, Margarita
Ledo Andión e Andrés Torres Queiruga. Neste mesmo ano 2017, publicouse o número
377 dedicado á figura de Manuel María. Os artigos referidos á literatura galega atópanse
descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- ECG, “Boletín monográfico da RAG dedicado á figura de Xosé Filgueira Valverde”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 23 xaneiro 2017, p. 23.
Recolle a presentación do Boletín da Real Academia Galega n.º 376, dedicado a Xosé
Filgueira Valverde na súa parte monográfica. Indica que recolle a conferencia inaugural
e dezaoito comunicacións do simposio Filgueira Valverde na cultura galega do século
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XX que se realizou en varias cidades galegas en 2015; así como as palabras dedicadas ao
autor por parte de Víctor Freixanes e Francisco Díaz-Fierros no Día das Letras galegas
dedicado a este autor.
- Belén López, “Ana Acuña. ʻA Filgueira Valverde, o traballo ninguén llo pode negar”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 25 xaneiro 2017, p. 13.
Recolle unha entrevista realizada á profesora Ana Acuña debido ao seu artigo no Boletín
da Real Academia Galega dedicado á figura de Filgueira Valverde. Na entrevista tócanse
temas como a importancia do descubrimento deste autor, a polémica decisión de
homenaxealo no Día das Letras Galegas etc.
- ECG, “O Boletín da RAG retrata a Filgueira Valverde coas achegas de 21 escritores”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 26 xaneiro 2017, p. 35.
Destaca a presentación no Museo de Pontevedra do Boletín da Real Academia Galega nº
376, que está en parte dedicado a Filgueira Valverde. Indica que no acto se salientou a
importancia simbólica de realizar o evento no museo, que Filgueira dirixira durante anos,
e que os académicos asistentes pronunciaron discursos na súa honra e loanza.
- Marcelino Agís Villaverde, “Filgueira na Academia”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Al sur”, 30 xaneiro 2017, p. 2.
Informa da presentación do último número do Boletín da Real Academia Galega, que está
dedicado á figura de Filgueira Valverde. Indica que no acto, celebrado no Museo de
Pontevedra, dedicaron palabras de agarimo persoas vinculadas á cultura e á súa obra,
como a profesora Mari Álvarez Lires, ou o académico Xesús Alonso Montero.

CADERNO DE ESTUDOS CHAIREGOS
(ISSN: 1889-2795) (D.L.: LU-4-2015)
Revista editada polo Instituto de Estudos Chairegos-Vilalba que conta co copatrocinio da
Área de Cultura da Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Está coordinada por
Xosé M. Felpeto Enríquez e conta coas seguintes seccións “Limiar”, “Investigación”,
“Recensións”, “Nova Poesía” e “Tal como eramos”. Na sección “Nova Poesía” recóllense
as seguintes composicións de Manuel Ferreiro “A primavera”, “A nosa terra”, “Amor
divino e humano”, “Nas lareiras”, “O pasado”, “Os camiños”, “Os que non son”, “Outono
cenzo”, “Terra e tempo” e “Vida e morte son liberdade”. No ano 2017 saíu do prelo o
número 8, dedicado a Agustín Fernández Paz. Todos os artigos referidos á literatura
galega están descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- M. M., “El Iescha presenta su octavo cuaderno, dedicado a Fernández Paz”, El Progreso,
“A Chaira”, 21 xaneiro 2017, p. 20.
Informa da publicación do octavo número do Caderno de Estudos Chairegos, a cargo do
Instituto de Estudos Chairegos, que será presentado en Vilalba. Indica que este número
está dedicado á figura de Agustín Fernández Paz e que na súa presentación participarán
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Manuel Castro Santamariña, presidente do Iescha, e Martín Pawley, autor dun dos artigos.

CÁTEDRA. Revista Eumesa de Estudios
(ISSN: 1133-9608) (DL: C-1702/93).
Revista anual editada polo Concello de Pontedeume que recolle artigos de investigación
dedicados á antropoloxía, o pensamento, a arte e a historia da bisbarra do Eume. Publica,
ademais, os traballos galardoados co Premio de Investigación Etnográfica Concello de
Pontedeume, dende que foi creado no 1998. Botou a andar en 1994 e conta co apoio, a
través de subvencións, da Fundación Caixa Galicia e a Deputación Provincial da Coruña.
No seu consello de redacción figuran Alexandre Caínzos Corbeira, Carlos de Castro
Álvarez, Andrés López Calvo e Sindo Vilariño Gómez. Acolle dúas seccións fixas:
“Premio de Investigación Concello de Pontedeume” e “Escolma da nosa historia” (esta
última dende o ano 2000). No ano 2012 publicouse o número 19 e pasou a formar parte
do consello de redacción Rocío Pena Pena. A partir do ano 2014 conta só co apoio, a
través de subvencións, da Deputación Provincial da Coruña. No ano 2017 publicouse o
número 24.

CLAVE ORIÓN
(ISSN: 1135-741X) (ISBN: 978-84-453-4778-2) (DL: C-884-95).
Revista literaria que comezou a súa andaina no seo da revista Nordés (Números 19-20,
outubro 1943) onde viu a luz o número Alfa. A súa traxectoria independente deu comezo
no ano 1995 co número I e baixo a dirección de Luz Pozo Garza, que se mantivo á fronte
da publicación até a actualidade. Dende aquela foron cinco os números que viron a luz en
catro entregas. No ano 2001 publicáronse de forma conxunta os números VII e VIII,
correspondentes aos anos 2000 e 2001. No ano 2005 a revista deu ao prelo os números
IX, X e XX. O volume anterior publicado coa axuda económica da Secretaría Xeral de
Política Lingüística da Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia, contén os números
XII-XIII-XIV-XV dos anos 2005 a 2009. No ano 2017 saíron do prelo os números XVI e
XVII, correspondentes aos anos 2009 a 2017. Luz Pozo Garza, editora da revista xunto a
Natalia Regueiro, tamén achega algunhas ilustracións. Entre os autores das imaxes que
acompañan os textos atópase Urbano Lugrís, entre outros artistas nacionais e
internacionais. No que é de interese para a literatura galega, cómpre comezar pola sección
“O faro extraviado” (pp. 11-16) que conta coa composición poética intitulada “Última
mensaxe de Clave Orión para dous namorados de Galicia: Andrés Pociña-Aurora López”
(p. 14). A segunda sección, intitulada “Tributo a Federico García Lorca” (pp. 17-28),
presenta os textos poéticos de Luz Pozo Garza “Á procura de Federico García Lorca” (p.
19), “Ainadamar” (p. 20), “Federico na Quintana dos mortos” (p. 22), “Favorable
Favonio” (p. 23) “(Divertimento coas letras)” (pp. 24-28). A terceira sección, intitulada
“Dona das palabras” (pp. 29-89), presenta os textos “Pai e nai” (p. 33) de Carmen Blanco,
“Deusa campesiña” (pp. 35-40) de Olga Novo, “Estoupar na vida” (pp. 43-44) de Cristina
Fiaño, “Ilona [historia dunha soidade]” (p. 57) de Olga Patiño Nogueira, a sección de
poemas “Microcosmos” (pp. 59-72) de María Novo, que conta cunha introdución de Luz
Pozo Garza intitulada “Notas” (p. 59-60) sobre o discurso poético das seguintes
composicións “Flutuamos entre a orde e a desorde” (p. 61), “No azar e na incerteza” (pp.
63-64), “Creamos realidade cando cremos coñecela” (pp. 65-66) e “Somos historia:
memoria do futuro” (pp. 67-69); ademais inclúe os poemas “Fin e principio” (p. 74) de
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María Pereira, “Linguaxe da Tribu” (p. 75) de Clementina Vidal, “Memoria dunha visita
á Cátedra Valente” (pp. 87-88) de Nieves Neira. A cuarta sección, intitulada “Lembranza
de Alexandra Koss” (pp. 89-96) inclúe as traducións ao ruso das composicións
“Chachahuí”, “Na outra banda do mar constrúen o navío”, “Anxo da noite, cazador no
escuro” e “Lanza de señardá, ai meu amigo” de Antón Avilés de Taramancos. A quinta
sección, intitulada “Mensura” (pp. 97-152) que contén o texto ensaístico “A nosa
Xenebra” (pp. 133-139) de Claudio Rodríguez Fer, a tradución do francés ao galego da
composición “Bárbara” (pp. 143-146) de Jacques Prévert a cargo de María Lopo, o texto
“Abril” (pp. 151-152) de Manuel Álvarez Torneiro. A sexta sección, intitulada
“Iwerddon” (pp. 153-158), inclúe unha tradución do galego ao inglés do poema “Páxina
atlántica” (pp. 155-156) de Luz Pozo Garza a cargo de Alex Evangelista e o texto “Galicia
celta” (p. 157) de Luz Pozo Garza. A sétima sección, intitulada “Parteluz” (pp. 159-166)
contén o texto poético “Astrolabio” (pp. 161-63) de Luz Pozo Garza. A novena sección,
intitulada “Paradiso” (pp. 173-176) inclúe as composicións poéticas “Dana pintora do
Edén” (pp. 175-175) de Luz Pozo Garza.

CONTOS ESTRAÑOS
(ISBN: 978-84-939712-0-5)
Revista de creación que comezou a súa andaina no ano 2011, baixo a dirección e
coordinación de Fernando M. Cimadevila, centrada na publicación de narracións, poemas
e ilustracións de fantasía e ciencia ficción. Cada número sae ao prelo ao abeiro dunha
temática específica. A revista divídese nas seccións fixas “Limiar”, “A nosa portada”,
“Contos”, “Novela” e “Tradución”, aínda que outros números inclúen outras seccións
coma “Microcontos” ou “Poesía e tradución”. No ano 2017 saíu do prelo o número 13,
volume 11, intitulado “NON publicamos poesía. A rebelión de Prometeo”, que inclúe os
textos narrativos “A filla das insectas” de Marcos López Concepción, “Chincha rabiña”
de Roberto A. Rodrígues, “Pantomima” de Lois Z, “Unha fantasía” de David Botana, “A
dama do corazón negro” de Alba Rozas Arceo, “O nacemento dos deuses” de Xurxo
Esquío, “A resurrección de Herminio Espada” de Jorge Emilio Bóveda, “Universos” de
Xosé Carlos Carracedo Porto, “O neno melón” de Manuel Ángel Gayoso Peña, “As
verdades” de Violeta González, “Eles gritaron o meu nome” de Santiago Bergantinhos e
os textos poéticos “Delirium” de Andrea Fernández Maneiro, “Finais e outono I e II” de
Jonathan Costas, “Epitafio dun deus” de Miguel Ángel Alonso Diz, “Metamorfose da
memoria” de Laura Rey Pasadín, “Simbiose” de Lúa Campos, “O lume roubado” de
Artemisa Semedo e “Prometeu” de Ramiro Torres.

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
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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. Dende o número 32, o
comité de redacción está constituído por Alba Cid, David Pérez González, Lorena López
López e Mario Regueira e, dende o número 39, o comité de redacción está constituído
por Alba Cid, Ismael Ramos, Lorena López López e Mario Regueira. No que á estrutura
se refire os seus contidos divídense en tres grandes apartados: “Creación”, “Voces de
fóra” e “Poéticas”. No ano 2017 saíu do prelo o número 40, que acolle na sección de
“Creación” os textos poéticos “espiño” de Afra Torrado; “Fronteira” de Alba María;
“HIPATIA. AO ATARDECER, O NADA”, “Sen temblaxe (humillar sen temblor na
linguaxe)” de Alfonso Pexegueiro; “Debuxos desanimades” de Carlos Negro; “[Onde o
soño te alza es menor que o tamaño dunha flor]”, “[Voces trotan na menteprimavera]”,
“[Profundidade]”, “[Amaba as cidades]” de Chus Pato; “Ensaios” de Daniel Salgado;
“Incipit” de David Miranda; “[a distancia]” de Dores Tembrás; “Tetraloxía da Procura
Afectiva” de Jorge Rodríguez Durán; “[O silencio e a vergoña son amigos dos meus
amigos]” de Lucía Aldao; “Collage cultural” de Manuel Xosé Neira; “A folla do papel”
de María do Cebreiro; “INTERFERENCIAS NARF” de María Lado; “meu pai fai 98
anos” de Marilar Aleixandre; “(A acacia, encontro con Claude Simon)” de Paulino
Vázquez; “Tanatolóxico”, de Raúl Costas, e os textos narrativos “Un número na lista”, de
Daniel Asorey, “Cigarros e paporroibo”, de Rexina Vega, “A bruxa daquel verán”, de
Vanesa Santiago Vázquez, “Metamorfose caracol”, de Xavier Queipo, e “DÚAS
PÁXINAS EN BRANCO”, de María Xosé Queixán. Na sección “Voces de fóra”
preséntase unha escolma bilingüe inglés-galego de Anna Wickman, traducida por Fe
González Fernández, xunto cunha breve introdución de Manuela Palacios González. Os
poemas que se ofrecen son: “THE ARTIST’S LIFE. Interpretation”, “A SONG OF
MOURNING”, “THE MARRIAGE”, “TO A YOUNG BOY”, “SONG OF THE LOWCASTE WIFE”, “DIVORCE”, “REMEMBRANCE”, “THE FRESH START”,
“DEDICATION OF THE COOK”. Na sección “Poéticas” recóllense os seguintes textos
poéticos dedicados a Francisco Cortegoso: “Nos antípodas, unha columna asmat”, de
Alba Cid; “[Seica a trouxeron de México]”, de Alicia Fernández; “[Fran]”, de Gonzalo
Hermo; “ A Fran (Un diálogo)”, de Jesús Castro Yáñez, e “Volve branca a cala”, de Oriana
Méndez.

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. No ano 2017 a secretaria da revista pasa a ser Elvira Santos Pena.
Consta das seguintes seccións fixas: “Guieiro”, “Estudos”, “Achegas”, “Crónicas”,
“Recensións”, “Libros chegados á redacción” e “Ilustracións”, porén, outras, como
“Rostros”, “In memoriam”, “Experiencias”, “Documentos”, “Xanela” 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.
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No ano 2015, a sección fixa “Libros chegados á redacción” é substituída pola sección
“Libros chegados”. No ano 2016, desaparece a sección “Libros chegados”. No ano 2017
saíron do prelo os números 201 (xaneiro-febreiro), 200 (marzo-abril), 203 (maio-xuño),
204 (setembro-outubro) e 205 (novembro-decembro).

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 2017 editouse o número 23 AA.

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, 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. No ano 2015 quedou
a dirección en mans de Siro López Lorenzo e María Jesús Rico substituíu no consello de
redacción a Fernando Bores Gamundi. No ano 2016, deixou o consello de redacción Luis
Mera Naveiras. Neste mesmo ano publicouse o número 30, que consta das seccións
“Literatura”, “Perfís de Ferrolterra”, “Comunicación”, “Arte e arquitectura”, “Historia”,
“Pensamento e política”, “Ciencia e tecnoloxía” e “Currícula”.

FOLLAS NOVAS. Revista de Estudos Rosalianos
(ISSN: 2530-3813)
Revista de estudos sobre a vida e a obra de Rosalía de Castro que comezou a súa andaina
no ano 2016, baixo a dirección de Xosé Luís Axeitos e editada pola Fundación Rosalía
de Castro e Casa Rosalía. Conta cun Consello de Redacción formado por María Victoria
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Álvarez Ruíz de Ojeda, Anxo Angueira, Xosé Carlos Beiró, Carmen Blanco e María Pilar
García Negro. O Comité Científico está integrado por Xosé Ramón Barreiro, Luís
Cochón, Catherine Davies, Carmen Fernández Pérez-Sanjulián, María Xesús Lama,
Aurora López, Kathleen N. March, Marina Mayoral, Xosé Luís Méndez Ferrín, Camiño
Noia, Andrés Pociña, María do Cebreiro Rábade Villar, Francisco Rodríguez, Ana R.
Fischer e Dolores Vilavedra. A revista presenta as seccións “Artigos”, “Textos e
documentos”, “Recensións”, “Bibliografía”, “Varia” e “Casa de Rosalía”. No ano 2016
saíu á rúa o número 1. Os artigos referidos á literatura galega atópanse descritos nos
apartados correspondentes deste Informe. No ano 2017 non se publicou.
Referencias varias:
- ECG, “Os versos de Rosalía encheron a RAG coa múscia de Roi Casal e cinco poetas”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 23 febreiro 2017, p. 37.
Informa da publicación de Follas Novas, nova revista dedicada ao estudo da figura de
Rosalía de Castro, impulsada pola Fundación Rosalía de Castro. Indica que terá 237
páxinas e será publicada unha vez ao ano, incluíndo distintos artigos e investigacións
sobre a súa vida e obra. Refire que a revista será presentada nun acto de homenaxe no
auditorio de Rianxo, ao que acudirán múltiples persoas vinculadas a esta institución e aos
estudios rosalianos.
- Karmele Vázquez, “O Día de Rosalía celebrarase degustando o ʻCaldo de Gloria”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio ”, 18 febreiro 2017, p. 34.
- ECG, “Preséntase en Vigo a revista ‘Follas novas’ sobre Rosalía”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio ”, 18 febreiro 2017, p. 34.
Dá conta da presentación da nova revista Follas novas por parte da fundación Rosalía de
Castro, na librería Andel de Vigo. Trátase dunha revista de estudos rosalianos dirixida por
Xosé Luís Axeitos. Na presentación interviñeron Xosé Luís Méndez Ferrín, Victoria
Álvarez Ruíz de Ojeda e Anxo Angueira, presidente da fundación Rosalía de Castro.

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
2014 desaparece a sección “Encarte”. No ano 2017 publicouse o número 23/I e
desaparece a sección “Humor”. Os artigos relacionados coa literatura galega están
descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

GRIAL. Revista Galega de Cultura
(ISSN: 0213-3806) (DL: C-94-1982).
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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 supuxo 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 2015 as
seccións “Cine, teatro e artes escénicas”, “Ciencia e tecnoloxía”, “Comunicación e novas
tecnoloxías” e “Arquitectura e artes plásticas” son substituídas por “Ciencia e técnica”,
“Comunicación e sociedade” e tamén se introducen as seccións “Historia e memoria”,
“Temas do noso tempo” e “Fotografía e artes plásticas”. No ano 2017 saíron do prelo os
números 213 (xaneiro, febreiro, marzo), 214 (abril, maio, xuño), 215 (xullo, agosto,
setembro) e 216 (outubro, novembro, decembro). O número 213, intitulado “Seis achegas
a Carlos Casares. Letras galegas 2017”, recolle na sección “Creación” unha selección de
textos poéticos intitulada “As ruínas de Europa” (pp. 77-79) de Manuel Xestoso e un texto
narrativo intitulado “Schuhmacher” (pp. 81-83) de Carlos Casares. No número 214,
intitulado “Nas fronteiras da literatura”, reprodúcense na sección de “Creación” unha
selección de textos poéticos intitulada “Fméni” (pp. 61-63) de Roberto Abuín e un texto
narrativo de Daniel Asorey intitulado “Atlántida” (pp. 65-67). O número 215, intitulado
“A cultura galaica, os celtas e o Atlántico”, acolle na sección de “Creación” unha
selección de textos poéticos de Miriam Sánchez Moreiras intitulada “Os
desprendementos” (pp. 83-85) e un texto narrativo de Fran Fernández Davila intitulado
“O premio” (pp. 87-89). O número 216, intitulado “O idioma na escaleira”, acolle na
sección de “Creación” unha selección de textos poéticos de Lara Dopazo Ruibal intitulada
“A soidade das morsas” (pp. 77-79) e un texto narrativo de Mario Páez intitulado “A
cafetería” (pp. 81-83). Os artigos relacionados coa literatura galega están descritos nos
apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Ana Baena, “O retorno de Carlos Casares ás páxinas da revista ʻGrial”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 28 abril 2017, p. 12.
Informa da realización dun número dedicado á Carlos Casares na revista Grial, como
homenaxe ao que sería o seu director durante 13 anos, enmarcado no “Ano Carlos
Casares”. Indica que están involucradas nesta publicación a Revista Galega da Cultura e
a Fundación Penzol. Destaca que o acto de presentación contará coa participación de
Henrique Monteagudo, Dolores Vilavedra, Carlos Fernández e Manuel Puga
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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, toponimia ou
antropoloxía, en xeral relacionados coa historia de Lugo. En “Libros” ofrécense
comentarios centrados nas novidades editoriais. No ano 2014 saíron do prelo os números
48 e 49 e incorpóranse ao consello de redacción Óscar González Murado e Luisa Doval
García. No número 51 abandonan o consello de redacción Daniel García García, Manuel
Castro Gay, David Gil Mato e Argimiro López Rivas. A partir do número 51 (vol. XXVI)
desaparecen as seccións “Estudios” e “Comentarios”, que pasan a formar parte do corpo
xeral da revista. No ano 2017 saíron do prelo os números 54 (vol. XXVII) e 55 (vol.
XXVIII). Os artigos relacionados coa literatura galega están descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.

LUZES
(DL: C 2260-2013).
Publicación mensual editada dende decembro do 2013, dirixida por Manuel Rivas e Xosé
Manuel Pereiro e coordinada por Iago Martínez, que xorde como resposta contra a crise
dos medios de comunicación. Conta cun suplemento cultural no interior, “República”, e
coas seguintes seccións variábeis “Manifesto”, “Cartafol”, “Episodios galegos”, “Aquí
un amigo”, “Entrevista”, “Ás ceibas”, “Reportaxe”, “Diario dun repunante”, “Debates
intrépidos”, “Seres míticos”, “7 Estralos”, “En portada”, “Profundidade de campo”,
“Perfil”, “Mundo papel”, “Creación”, “Retrovisor”, “Así somos”, “Caixa postal” e “A
franquear en destino”. No ano 2017 saíron do prelo os números 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51. O número 40 presenta na sección “Creación” os poemas de John
Berger “Emigración rural”, “Slavonski Brod”, “Elvis”, “Exactamente o soño soñado,
xuño do 60”, “A chaira de Maritsa”, “Suicidio”, “Pelotón de execución 16.45h”, “Verbas
I (Para Beverly)” e “Verbas II”, traducidos ao galego por Manuel Rivas xunto cos
orixinais en inglés (pp. 87-93). O número 41, inclúe na sección “Creación”, os textos
poéticos de Rafael Bárez “Xonás”, “Debíanche unha bala”, “Sobre a dor e para J. B.”,
“Carta a un camarada”, “A miña cama”, “Ou o tempo ou ti”, recollidos baixo o título
“Poemas do 10 de marzo”, estes textos contan cunha breve introdución á figura do autor
a cargo de Manuel Rivas (pp. 91-93). O número 42 inclúe na sección “Creación” e baixo
o título “O poeta do mar” os textos poéticos de Paco Souto “Escribo para despois da
derrota”, “Malpica”, “Esta é a patria” e “De tirar o rixón”, xunto con dúas breves achegas
á figura do autor de Emma Abella e Xosé Iglesias (pp. 91-93). O número 48 presenta na
sección “Creación” un adianto editorial da novela de Xavier P. DoCampo “A nena do
abrigo de astracán” (pp. 89-93). O número 51 presenta na sección “Creación” o texto
narrativo “Zapatos de cores” de Juan Tallón (pp. 91-93). Os artigos relacionados coa
literatura galega están descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
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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 2017
saíu do prelo o número 20 que, na sección “Creación”, contén os textos poéticos “VI”,
“VIII” e “XVI” de Fernando López Casal (pp. 269-270); “Palatinado (II)”, “Logroño
(II)”, “Palatinado (III)” de Eva Moreda (pp. 271-273); “D.”, “E.”, “P.” de Emma Pedreira
(pp. 275-277); o texto narrativo “Un cuarto baleiro” de Daniel Dapía Barral (pp. 279-281)
e o texto teatral “Os arroaces son animais sucios e desesperados” de AveLina Pérez (pp.
283-286). No mesmo número, na sección “Tradución”, inclúense os textos poéticos “As
divisas”, “Fogueira xoana” e “Unha sextina de Terra de Mai” de Maria Mercè Marçal,
traducidos ao galego por Eduard del Castilo Velasco (pp. 287-291); e o texto narrativo
“Paxaros”, de Bruno Schulz, traducido ao galego por Urszula Mosie (pp. 293-296). No
mesmo ano 2017, a revista inclúe un especial intitulado “Los estudios gallegos en tiempos
de cambio y transformación: de Buenos Aires a Galicia”. Os artigos referidos á literatura
galega atópanse descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

OLGA. Revista de Poesía Galega en Madrid
Revista creada en 2016 e dirixida por Vicente Araguas. Conta con Rafael Yáñez como
subdirector e con Manuel Pereira como secretario. O seu primeiro número dedicouse ao
grupo Bilbao, unha vintena de mozos poetas galegos que se reunían en Madrid no Café
Comercial. No ano 2017 o homenaxeado foi Sabino Torres, figura central na elaboración
deste proxecto.
Referencias varias:
- Belén López, “A revista ʻOlgaʼ adica de forma íntegra o seu segundo número a Sabino
Torres”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 17 xaneiro 2017, p. 12.
Informa da publicación do segundo número da revista Olga, a Revista de poesía galega
en Madrid, que estará dedicado a Sabino Torres de forma íntegra, unha das figuras
centrais que axudaron a crear este proxecto. Dá conta que teñen programada unha
presentación en Santiago de Compostela e tamén en Pontevedra e outras cidades galegas.
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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 2017 publicouse o número 40,
dedicado á figura de Carlos Casares. Os artigos referidos á literatura galega atópanse
descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN
(ISSN: 1132-8932) (DL: C-22/1986).
Revista de periodicidade irregular, de carácter educativo e interdisciplinar, que comezou
a súa andaina no ano 1986 e que interrompeu a súa edición no ano 2002. É unha
publicación da Nova Escola Galega, dirixida por Manuel Bragado Rodríguez, na súa
primeira xeira, e editada por Edicións Xerais de Galicia. Na segunda xeira, que comezou
no ano 2006, está dirixida por Suso Rodríguez e conta cun consello de redacción
composto por Antón Costa Rico, Rosalía Fernández Rial, Xiana Lastra Pernas, 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”,
“Panoraula” e “Recensións”. No ano 2015 desaparecen as seccións “Recursos do
contorno” e “Pais e nais”, incluíndo as seccións “A lingua”, “Pensar o ensino”,
“Investigación”, “Educación social e escola” e “As outras escolas”. No ano 2016 volve a
aparecer a sección “Recursos do contorno”. No ano 2017 publicáronse os números 64
(febreiro), 65 (xuño) e 66 (novembro). Os artigos referidos á literatura galega atópanse
descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA
(ISSN: 1576-2661) (DL: C-584-2000).
Publicación de periodicidade anual que iniciou a súa andaina no ano 2000. O seu director
é Xosé Ramón Freixeiro Mato, o subdirector Manuel Ferreiro e o secretario Xosé Manuel
Sánchez Rei. O consello de redacción está formado por Manuel Fernández Ferreiro,
María Pilar García Negro, Xoán Carlos Lagares, María Aldina Marques, Elisardo López
Varela, Xoán López Viñas, Anxo M. Lorenzo Suárez, Goretti Sanmartín Rei, Xavier
Varela Barreiro e Roger Wright. Como membros do comité científico aparecen Evanildo
Bechara, Ataliba T. de Castilho, José Luiz Fiorin, Rafael Lluis Ninyoles, Andrés Pociña,
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Álvaro Porto Dapena, José Luís Rodríguez, Sebastià Serrano, Telmo Verdelho e Mário
Augusto do Quinteiro Vilela. No ano 2008 Elisardo López Varela xa non figuraba no
consello de redacción ao igual que Roger Wright, que pasou a formar parte do comité
científico. No ao 2012, pasaron a formar parte do consello de redacción Iolanda Galanes,
Pär Larson e Ana Maria Martins e do comité científico Manuel Ferreiro e Juan Carlos
Moreno Cabrera. A revista divídese nos apartados “Artigos” e “Recensións”. No apartado
final aparecen as normas para a presentación de traballos e apúntase que se consagra “á
publicación de traballos de investigación que desenvolveren algún aspecto lingüístico ou
filolóxico do ámbito galego-portugués, como tamén á promoción e coñecemento da
lingua no seo da sociedade. Do mesmo xeito, recensións de obras que trataren algún tema
relacionado coa lingüística en xeral, ou coa galega e portuguesa en particular, serán
obxecto de consideración para seren publicadas”. No ano 2008, publicouse o número 9,
que contiña unha nova sección intitulada “Notas”. No ano 2012 saíu do prelo o número
13, que contou tamén cunha sección de “Contidos dos números anteriores da Revista
Galega de Filoloxía”. No ano 2017 a revista deixouse de publicarse en papel e o número
18 xa viu a luz en formato dixital.
Referencias varias:
- M. G. M., “A orixe literaria da ʻCoruñaʼ gaña forza”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 10
xaneiro 2017, p. 36.
Informa do artigo publicado polo profesor Gonzalo Navaza na Revista Galega de
Filoloxía, órgano dependente da Universidade de Vigo, no que explica a orixe literaria de
“Coruña” que nacería a través dun texto no que Afonso IX rebautiza como “Crunia” a
cidade que até o momento se coñecía como “Faro”, que probabelmente derivara da forma
“Cauria”.

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”,
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“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 2017 apareceron os
números 90 (primavera), 91 (verán) e 92 (outono). O número 91, na sección “Textos
teatrais”, inclúe o texto “Os cans non comprenden a Kandinsky” de AveLina Pérez (pp.
89-98 ). O número 92, na sección “Textos teatrais”, ínclúe a tradución ao galego feita por
Afonso Becerra de Becerreá do texto “Lear” de Francesc Meseguer (pp. 95-108). Os
artigos referidos á literatura galega atópanse descritos nos apartados correspondentes
deste Informe.
Recensións:
- Armando Requeixo, “A vida que supura”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”/
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 971/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 971, “letras
Atlánticas”, 19 febreiro 2017, p. 29.
Critica a situación precaria do teatro galego, e loa ás institucións que loitan por normalizar
e visualizar esta industria, tal e como supón o traballo da Revista Galega de Teatro que
no seu número 88 publica As cancións que lles cantaban aos cativos, obra teatral de Raúl
Dans.
Referencias varias:
- Manuel F. Vieites, “Os cans non comprenden a Kandinsky”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 646, “Teatro”, 16 novembro 2017, p. VIII.
Tras sinalar o punto de partida da peza de AveLina Pérez, explica que divide en dúas
escenas (de Acción e de Inacción), principiadas coa mesma frase, “Comprendes?”, que a
actriz lle dirixe ao público para tentar lograr a súa “comprensión, a confirmación” e “a
trascendencia”. Detense no monólogo da actriz e destaca que as súas palabras constrúen
“o recordo, ou a lembranza sempre incompleta da acción, e sempre manipulada, pois así
é a memoria”. Explica detalladamente que a muller se presenta como “unha artista” e
refire que se aprecia unha intertextualidade co inicio do filme Apocalyse now (1979), de
Francis Ford Coppola, mentres soaba a canción “The End” de The Doors, interpretada
por Jim Morrison. Remata afirmando que na escena da Inacción “a muller acaba por ser
un mal arremedo de Kandinsky” xa que “os cans, no mundo de Kandinsky non existen”.

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
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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 2012 a revista sacou do prelo doce números, do
176 ao 187. Neste mesmo ano o suplemento Protexta, coordinado por Ana Salgado,
publicou o número 19. No ano 2013 a revista sacou do prelo doce números, do 188 ao
199, coas seccións habituais: “Obertura”, “Días Soltos”, “Todo é peixe”, “Editorial”,
“Dossier TN”, “En Foco”, “Carta do director”, “Entrevista”, “E digo eu...”, “As claves”,
“Entreculturas”, “Arredores”, “Altermundo”, “Crítica”, “Bengalas canadenses”. No ano
2014 integran o comité de redacción e son colaboradores fixos Natalia Poncela e Chus
Martínez (Arte), Martín Pawley (Cinema), Aurelio Castro (Libros), Xoán Manuel Estévez
(Música) e Inma López Silva (Teatro), así como cunha nómina máis ampla de
colaboradores eventuais. Neste mesmo ano a revista sacou do prelo doce números, do 200
ao 211 e desaparecen as seccións “Obertura”, “Carta do director”, “Entreculturas” e
“Altermundo” que son substituídas por “Cultura e pensamento” e “Noticias de ningures”.
Neste mesmo ano, do suplemento Protexta, coordinado por Rexina Vega, desaparecen as
seccións “proVisión” (dedicada a un tema de actualidade da literatura galega), “proLogo”
(centrada nun autor), “proNtuario” (os libros dos lectores), “proNome” (entrevistas),
“proXectil” (achegas literarias de internet) e “proCura” (novidades editoriais) e aparecen
as seccións “Lonxe de nós e dentro” (literatura estranxeira), “ConTexto” (recensións de
obras), “Cara e cruz” (dúas recensións sobre a mesma obra) e “ProMundo” (sobre
cultura). No ano 2015 tamén integran o comité de redacción e son colaboradores fixos
Sara Torreiro, Pacho Rey Tristán, Tareixa Barberena, Darío Janeiro, Cibrán Tenreiro,
María Villamarín, Xaquín Marín, Nacho Hortas, Lola, Pepe Carreiro, Abraham Carreiro.
Neste mesmo ano a revista sacou do prelo doce números, do 212 ao 224 e desaparecen as
seccións “Bengalas canadenses” e “Noticias de ningures” que son substituídas por “O
café na trincheira”. Neste mesmo ano, do suplemento Protexta, coordinado por Rexina
Vega e Manuel Forcadela, desaparecen as seccións “Lonxe de nós e dentro” (literatura
estranxeira), “ConTexto” (recensións de obras), “Cara e cruz” (dúas recensións sobre a
mesma obra) e “ProMundo” (sobre cultura) e aparecen as seccións “ProTagonista”
(centrada nun autor), “ProPostas” (recensións de obras) e “ProPulsión” (sobre literatura
galega). No ano 2016 tamén integran o comité de redacción e son colaboradores fixos
Cibrán Tenreiro, Xaquín Marín, Nacho Hortas, Lola, Pepe Carreiro, Abraham Carreiro,
Inma López Silva, Xoán Manuel Estévez, Teresa Cuíñas, Carlos Rego, Grial Parga, Chus
Martínez, Martín Pawley e Manuel Barreiro. Neste mesmo ano, do suplemento Protexta,
coordinado por Rexina Vega e Manuel Forcadela, desaparece a sección “ProPulsión”. No
2016, a revista sacou do prelo doce números, do 224 ao 235. No ano 2017 pasan a integrar
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o comité de redacción e contidos Andrea Álvarez, Manoel Barbeitos, Gonzalo Rodríguez,
Carlos Montenegro, Manuel M. Barreiro e Miguel Vázquez Freire. Neste mesmo ano,
mantéñense como seccións estábeis “todo é peixe”, “e digo eu”, “Guau, guau”, “Protexta”
e a sección “Felinas” deixa paso a “Gabinete de curiosidades”. Neste mesmo ano, a revista
sacou do prelo doce números, do 236 ao 247. Os artigos referidos á literatura galega
atópanse descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

TRABE DE OURO, A. Publicación Galega de Pensamento Crítico
(ISSN: 1130-2674) (DL: C-351-1994).
Revista de pensamento crítico, editada por Sotelo Blanco Edicións, de periodicidade
trimestral. Foi fundada en 1990. O seu director é Xosé Luís Méndez Ferrín. Conta cun
consello de redacción formado por Miguel Anxo Seixas, Francisco Sampedro, Antón
Figueroa, Marcial Gondar Portasany, Xavier Vence, Margarita Ledo Andión, Paco Martín,
Darío Xohán Cabana, Xosé Cid Cabido, X. M. García Crego, Manuel Cidrás, Manuel
Forcadela, Manuel Outeiriño, X. M. Salgado, X. Antón L. Dobao, Antón Reixa, J. Viale
Moutinho e Carlos García Martínez. A partir do número 62 xa non figuraron no consello
Xosé Cid Cabido, Manuel Cidrás, Manuel Forcadela e Antón Reixa. Exercen como
secretarios Rosa López Fernández e Francisco Fernández Rei. A revista estrutúrase en
cinco apartados: “Cuestións”, “Acoutacións”, “Textos”, “Publicacións” e “Crónica”. No
ano 2017 publicáronse os números 105 (maio, xuño, xullo e agosto) e 106 (setembro,
outubro, novembro e decembro). No número 105, na sección “Textos”, achégase o texto
As galas do defunto de Ramón del Valle Inclán traducido ao galego por Xosé Luís Méndez
Ferrín (pp. 101-124). No número 106, na sección “Textos”, achégase á tradución ao
galego dos textos poéticos “Os cabalos e outros poemas” de Edwin Muir (pp. 129-144)
cunha breve introdución á figura do autor a cargo de M. O. Os artigos referidos á literatura
galega atópanse descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Recensións:
- X. L. Méndez Ferrín, “Jonh Ashbery ou a onda que non se rompe”, Faro de Vigo, “El
sábado”, n.º 1.037, “No fondo dos espellos”, 23 setembro 2017, p. 4.
Informa da publicación no número 13 en 1993 dunha entrevista realizada por Manuel
Outeiriño e Xaquín Vélez a John Ashbery, que tamén incluía un poema deste autor.
Analiza a mestría e importancia da poesía de Ashbery.

XISTRAL. Revista Lucense de Creación Poética
(ISSN: 1576-9488) (DL: LU-344-2000).
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 Carmen Basadre
Vázquez. No ano 2017 editouse o número 20 que acolle a 63 poetas e prosistas galegos e
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conta con ilustracións de Quique Bordell. Os autores e autoras son: Delfina Amoroso
Abuín, Vicente Araguas, Carmen Blanco, José Blázquez, Anxo Boán Rodríguez, Luís
Miguel Bugallo Paz, José Luís Calvo, Joaquín Carballido Parra, Cristina Corral Soilán,
Jesús Corredoira López, Melania Cruz, Alicia Chao Penela, Domus Áurea, Beatriz
Dourado, Manuel Eiza, Euloxio Fernández, Xoán Xosé Fernández Abella, Fátima
Fernández García, María José Fernández López, Susana Ferreiro Mediante, Curra
Figueroa Panisse, Antón Fortes Torres, Xosé Lois García, Javier García N´ñez, Fernando
García Penas, Teresa Gómez Senra, Raquel González Figueiras, Baldomero Iglesias
Dobarrio (Mero), Emilio Xosé Ínsua, María Xosé Lamas, Anxo Lamas Muinelo, Carlos
Lema Salvado, Miguel Anxo Macía, Martiño Maseda, Manuel Celso Matalobos, Sara
Méndez Palmeiro, Adolfina Mesa, Conchita Montenegro, Enrique Mora Morandeira,
Paulo Naseiro, Manuel Xosé Neira, Xoán Neira, Isidro Novo, Toño Núñez, Xosé Otero
Canto, Jesús Alfonso Parada Jato, Luísa Paz Motenegro, Andrés Pociña, Pepe Pol, Pepa
Prado, Xesús Rábade Paredes, Carmen Rivero Gallego, Claudio Rodríguez Fer, Margarita
Rodríguez Otero, Ramón Rodríguez Porto, Emilio Silva Otero, Shui Lóng Xue Bào, José
Carlos Ulloa, Saturnino Valladares López, Lois Vázquez Fernández, Antonio Vázquez
Tierra, Elvira Veloso, Helena Villar Janeiro e Eva Xanim.

1116

X. PREMIOS
X. 1. NARRATIVA
Certame de microrrelatos da biblioteca municipal de A Guarda
O Concello da Guarda, no seo da campaña “Abril Mes do Libro” e co gallo do Día
internacional do Libro Infantil e Xuvenil e o Día internacional do Libro, convoca o
Certame de microrrelatos da biblioteca municipal da Guarda. O Certame está aberto á
cidadanía e sen límites de idade. Os traballos poderán presentarse, do 1 ao 18 de abril,
tanto no departamento de Cultura do Concello como na Biblioteca Municipal. Os textos
deberán ser escritor en lingua galega. O tema dos microrrelatos é libre e a extensión da
obra será de cento cincuenta palabras máximo, sen incluír o título. Os textos deben ser de
autoría orixinal e inédita e os traballos presentaranse en formato papel. Os premios
concederanse o día 21 de abril e farase a entrega dun agasallo a todas as persoas
participantes e os traballos serán expostos do 19 ao 29 de abril no Centro Cultural. Os
premios concederanse o día 21 de abril de 2017 e farase a entrega dun agasallo a todas as
persoas participantes e os traballos expoñeranse do 19 ao 29 de abril no Centro Cultural.

Premio de Narración Curta Álvaro Paradela
A Sociedade Artística Ferrolana convoca dende 1993 este premio coa finalidade de render
homenaxe ao escritor, columnista e poeta Álvaro Paradela. Para participar, hai que enviar
textos inéditos de temática libre, en lingua castelá ou galega, cunha extensión máxima de
tres folios ao apartado de correos 339 (15480, Ferrol) ou ao correo electrónico
info@sociedadeferrolana.es. O premio é simbólico, sen dotación económica, e consiste
nunha placa conmemorativa e nun artigo sobre o gañador na revista Poesía Galicia. En
2017 concedéuselle a Ramón Luís González Reverter, natural de Tortosa, polo traballo
titulado "Un comensal inesperado".

XVI Certame Literario de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos
O Concello de Noia e a revista Casa da Gramática do IES Virxe do Mar, coa colaboración
da Deputación da Coruña, convocan este certame, ao que poden concorrer escritores
maiores de idade de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego de temática libre
que sexa inédito, encadrado no relato de aventuras. Comezou a súa andaina cunha
dotación económica de 1.800 euros; porén a partir da segunda edición o galardón pasou
a ser de 3.000 euros e unha escultura conmemorativa realizada polo artista local Alfonso
Costa, xunto coa publicación da obra gañadora por parte do Concello de Noia. Os
orixinais, cunha extensión entre setenta mil e cen mil caracteres, por cuadriplicado,
mecanografados por unha soa cara, debidamente grampados, cosidos ou encadernados,
sen firma e cun lema baixo plica, debían remitirse ao Concello de Noia (Rosalía de Castro,
n.º 2, 15200 Noia, A Coruña). Estabelécese que a Editorial Toxosoutos publicará a obra
galardoada renunciando os autores/as aos dereitos da primeira edición, tanto en galego
como noutros idiomas de posíbel publicación por parte da devandita editora. Na edición
correspondente ao ano 2017 o prazo de entrega de orixinais rematou o 7 de abril. O
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xurado, composto por D. José Pérez Martínez alcalde do Concello de Noia, presidente;
Dona Mariña Pérez Rei, profesora e escritora; Dona M Concepción Allut Vidal,
traballadora do Concello de Noia; D. Agustín Agra Barreiro, profesor e escritor; D. Xosé
Lastra Murais, profesor e escritor; e D. Xavier Castro Rodríguez, profesor e codirector da
revista Casa da Gramática do IES “Virxe do Mar” de Noia. Por unanimidade o xurado
decidiu declarar deserto este ano o concurso ao que se presentaron un total de once
traballos. O xurado emitiu publicamente o seu veredicto o día 19 de maio de 2017.
Referencias varias:
- S. Souto, “Noia declara desierto el certamen de relatos Avilés, que recibió once obras”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 20 maio 2017, p. 34.
Dá conta da decisión do xurado de declarar o premio deserto así como dalgúns dos
integrantes de diferentes institucións que participaron no acto, como o alcalde, Santiago
Freire e o secretario xeral de Cultura, Anxo Lourenzo. Tamén se informa da importancia
que tiveron as figuras de María Mariño e Antón Avilés de Taramancos para Noia.

III Premio Antón Risco de Literatura Fantástica
Urco Editora, a Fundación Vicente Risco, Auga Editora, Âncora Editora, Sacauntos
Cooperativa Gráfica, Libraría Aira das Letras, Livraria Traga-mundos, Pastelería Fina Rei
e A Fábrica de Vilanova, convocan conxuntamente o III Premio Antón Risco de Literatura
Fantástica co obxectivo de homenaxear o escritor Antón Martínez-Risco Fernández,
continuador da literatura fantástica do seu pai, Vicente Risco. Pode presentarse calquera
persoa cun texto inédito, escrito en galego ou portugués e cunha extensión entre cento
cincuenta mil e seiscentos mil caracteres con espazos. Os orixinais, en formato DIN-A4
e letra Times ou semellante de corpo 12 e a dobre espazo, deben entregarse na sede de
Urco Editora (Rúa do Avío, n.º 11 baixo, 15705 Santiago de Compostela), baixo plica. O
prazo de entrega remata o día 30 de outubro de 2017. O premio consiste en 3.000 euros e
a publicación do libro. Urco Editora e Âncora Editora serán as encargadas da edición e
publicación da mesma en lingua galega ou portuguesa e Auga Editora da tradución,
edición e publicación en lingua española. O fallo do xurado tivo lugar en Allariz, na
Fundación Vicente Risco, durante o mes de febreiro de 2018. O sábado 24 de febreiro de
2018, reunido en Allariz o xurado do III premio Antón Risco de Literatura Fantástica,
composto por César Lorenzo Gil, Lois Pérez Diéguez, Llerena Perozo Porteiro (con voto
delegado), Fausta Cardoso Pereira, gañadora da anterior edición (con voto delegado) e
actuando como secretario con voz e sen voto Tomás González Ahola, en representación
da Fundación Vicente Risco e Âncora Editora. Resólvese outorgar o premio á obra Os
mouros do Pico Sacro, de Luis Rodríguez Rivera.

IV Certame de Relato Curto Biblioteca Pública Antonio Odriozola
A Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola convoca este premio dende o ano
2014 co obxectivo de fomentar a creación literaria no ámbito da biblioteca pública e servir
como canle de difusión de novos valores. Pode enviar o seu relato orixinal e inédito, en
castelán ou galego, calquera persoa maior de dezaseis anos. Os textos, cunha extensión
máxima de tres páxinas escritas con letra Arial de tamaño 11 e interliñado 1,5, deben
entregarse na biblioteca de maneira presencial ou por correo ordinario, sen asinar, cun
pseudónimo e con plica, entre o 1 de setembro e o 10 de outubro de 2017. Outórganse
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tres premios, consistentes nun lote de libros e na difusión dos tres traballos gañadores por
parte da biblioteca. O xurado está composto pola directora da biblioteca (presidenta), un
técnico da biblioteca e unha persoa relacionada co mundo libreiro (vogais) e un usuario
da propia biblioteca (secretario). As persoas gañadoras desta cuarta edición foron: 1º
Premio: Otra sensibilidad de Nicolás Vázquez Ben; 2º Premio: Voces dunha historia de
Ramón Torres Chaves; 3º Premio: Os soños de Manel de Juan C. Suárez Méndez. A
entrega dos premios tivo lugar o 24 de outubro, coincidindo co Día da Biblioteca.

XX Certame de Narración Curta Ánxel Fole
Organizado polo Concello de Lugo co gallo da celebración do Día das Letras Galegas de
1997, dedicado a Ánxel Fole. Anteriormente premiaba relatos curtos e constaba de dous
primeiros premios de 900 euros e dous segundos de 450 euros, que a partir da
convocatoria de 2008 ascenderan a 1.000 e 500 euros en cada premio e modalidade:
lingua galega ou castelá. Dende o ano 2011 só se convocaba a modalidade de textos
escritos en galego e outorgábanse tres premios de 1.500, 1.000 e 500 euros. No ano 2013,
o Concello de Lugo decidiu transformalo nun certame de novela curta ou conxunto de
relatos e premiar un único traballo con 4.000 euros, ademais da súa publicación en
Edicións Xerais de Galicia. Poden concorrer obras orixinais e inéditas de tema libre,
escritas en galego segundo a normativa RAG-ILG. A extensión debe situarse entre os
cincuenta e os cen folios, equivalentes respectivamente a noventa mil e cento oitenta mil
caracteres con espazos. Os traballos deben presentarse mecanografados por unha soa cara,
por triplicado, no Departamento de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua
do Concello de Lugo (Concello de Lugo, Praza Maior, 1, CP 27001) en sobre pechado,
baixo un pseudónimo ou lema na parte exterior e con plica. Cada autor pode presentar o
número de traballos que desexe, en envíos separados. Nesta XX edición, correspondente
ao ano 2017, o prazo de presentación pechou o venres 29 de decembro. Os membros do
xurado reuníronse no Salón de Comisións baixo a presidencia, con voz e sen voto, da
Concelleira de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua, Carmen Basadre.
Estivo composto pola filóloga, escritora e guionista Carmen Conde, o mestre, dramaturgo,
poeta, narrador oral e contador de historias Lois Pérez, e o ensaísta, crítico e editor,
director de Edicións Xerais de Galicia, Manuel Bragado. Acordou outorgarlle o premio á
obra Tres pintores, de Xosé Cid Cabido. En anteriores edicións recibiron este premio:
Xoán Xosé Piñeiro, por O valedor (2008); Alberto Gómez Aneiro, por Encontros e
desencontros (2009); Chelo Suárez, por Recantos (2010); Luz Darriba, por Fáltasme
(2011); Mercedes Leobalde, por Funambulistas (2013); Alexandre Alonso Alonso, por
Tempos de bebidas isotónicas e fast-food (2014); Héctor Cajaraville, por Once portas
(2015); e Pilar Ortega Pereiro, por Principio de incerteza (2017).

XXIII Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente
Baixo o patrocinio de distintas entidades nas diferentes edicións, o IES Rosalía de Castro
crea no ano 1995 este premio literario, con tres modalidades: lingua castelá, lingua galega
e lingua estranxeira traducida ao castelán. O galardón, co que se busca fomentar a lectura
entre o alumnado, comporta unha estatuíña conmemorativa, un diploma e 3.000 euros. O
xurado confórmase por estudantes de secundaria do Instituto Rosalía de Castro de Santiago
de Compostela e de catro institutos máis de Galicia, elixidos por sorteo. Nesta XXIII edición
os institutos escollidos para formar o xurado foron: IES Nosa Sra. Dos Ollos Grandes de
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Lugo, IES Agra do Orzán da Coruña, IES Valle-Inclán de Pontevedra, IES San Mamede
de Maceda, IES Xelmírez I de Santiago de Compostela, Hockerill Anglo European
College de Londres (Inglaterra), Lycée Saint François Xavier de Vannes (Francia),
Grimmelshausen Gymnasium de Gelnhausen (Alemaña), Escola Secundaria de Santa
Comba Dão (Portugal), Colexio nº 1558 Rosalía de Castro de Moscú (Rusia) e o IES
Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Nesta convocatoria as novelas finalistas
eran, na modalidade de lingua galega, Non hai outro camiño, de Isaac Xubín (Xerais,
2016), Nordeste, de Daniel Asorey (Galaxia, 2016) e Todo canto fomos, de Xosé
Monteagudo (Galaxia, 2016). As obras galardoadas foron: en lingua galega, a novela Todo
canto fomos (Ed. Galaxia, 2016), de Xosé Monteagudo (Moraña, 1965); en lingua castelá,
Patria (Tusquets, 2016) de Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959); e en lingua
estranxeira Morir en primavera (Libros del Asteroide, 2016), de Ralf Rothmann
(Schleswig, 1953).
Referencias varias:
- Ana Iglesias, “Sara Mesa, Lemaitre y Quiroga ganan el Premio San Clemente”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 16 marzo 2017, p. 29.
Dá conta dos gañadores do certame, do cometido do premio, da implicación da
Consellería de Cultura así como os centros estranxeiros e galegos que participaron.
- J. Gómez, “El IES Rosalía abre a la ciudad el premio San Clemente”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Santiago”, 16 marzo 2017, p. L4.
Dá conta da celebración do acto entrega do premio, nomea os gañadores nas diferentes
variantes do premio e sinala que o acto tivo lugar fóra do instituto para abrilo así ao
público. Inclúense declaracións do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín
García.
- Juan Salgado, “Acierto de los Premios San Clemente”, El Correo Gallego, “Santiago”,
“Rueiro”, 21 marzo 2017, p. 25.
Opina sobre a celebración desta edición do premio, da implicación dos diferentes
institutos así como da iniciativa privada de Abanca e da celebración do acto de entrega
fóra do centro.
- A. I. S., “Gran fiesta de las letras con Xabier Quiroga, Sara Mesa y Pierre Lemaitre”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 21 marzo 2017, p. 26.
Dá conta do acto de entrega do premio ademais da entrega das insignias de ouro que
concede o centro nun acto paralelo. Os galardoados coa condecoración do centro serán
Ramón Villares, Camilo Nogueira, Ignacio Martínez Mendizábal e José Lorenzo.
- Ana Iglesias, “El Premio San Clemente y la pasión lectora de los jóvenes”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 22 marzo 2017, p. 33.
Informa do acto de entrega do premio, dá conta dos gañadores nas diferentes variantes e
recolle declaracións de cada un dos galardoados á hora de recoller o premio.
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- A. I. S., “Escribir buenos libros para seducir”, El Correo Gallego, “Santiago”, 22 marzo
2017, p. 33. (XII)
Recolle declaracións en torno á literatura dos tres premiados nas diferentes modalidades
do premio.
- A. I. S., “Insignias a Villares, Camilo Nogueira, José Lorenzo y Martínez Mendizábal”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 22 marzo 2017, p. 33.
Dá conta da entrega do acto paralelo á entrega dos premios San Clemente Abanca, no que
entregou as súas insignias de ouro a Ramón Villares, Camilo Nogueira, José Lorenzo e
Ignacio Martínez Mendizábal.
- C. V., “Xabier Quiroga. ʻTodos temos algo de detective, sobre todo cando procuramos
algo que nos interesa”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 36/ La Opinión, “Sociedad, cultura
y ocio”, p. 31, 22 marzo 2017.
Entrevista ao gañador da XXII edición do Certame, onde dá conta das súas impresións en
torno ao premio, a súa visión da literatura galega ou o labor de investigación que está
detrás da escrita.
- C. Villar, “Buenos librosʼ, el secreto para conquistar a los lectores de los premios San
Clemente Abanca”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 36/ La Opinión, “Sociedad, cultura y
ocio”, p. 31, 22 marzo 2017.
Dá conta dos gañadores do premio nas diferentes variantes así como da participación dos
centros estranxeiros involucrados. Ademais, fala da reflexión que xurdiu na entrega sobre
a lectura.
- P. Abet, “Pierre Lemaitre. ʻCompetimos, pero series y cine se inspiran en los libros”,
ABC, “Galicia”, 22 marzo 2017, p. 65.
Informa do funcionamento do premio, detalla o seu procedemento para seleccionar os
galardoados e destaca a súa importancia a través do carácter internacional que adquire
ademais da súa crecente lonxevidade.
- Tamara Montero, “Pierre Lemaitre. ʻEs un error hablar globalmente de una literatura
para jóvenes”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 marzo 2017, p. 38.
Dá conta dos gañadores do premio e recolle declaracións en torno á literatura dos tres
premiados nas diferentes modalidades do premio ademais de consellos aos novos
escritores.
- Tamara Montero, “Pierre Lemaitre. ʻMe dicen que tengo libros violentos, pues no, es la
vida la que es violenta”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23 marzo 2017, p. 37.
Entrevista ao gañador da XXII edición do certame na variante de lingua estranxeira.
Achega as súas impresións sobre a literatura, a novela negra e os personaxes da obra
gañadora do certame.
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- Xurxo Fernández, “Pierre Lemaitre. ʻLa novela policíaca es la tragedia griega de nuestro
tiempo”, El Correo Gallego, “Santiago”, 24 marzo 2017, p. 28.
Entrevista ao gañador da XXII edición do certame na variante de lingua estranxeira.
Achega as súa visión sobre o xénero da novela negra e das súas lecturas e preferencias
literarias.
- Manolo Fraga, “Los Nobel San Clemente”, El Correo Gallego, “Santiago”, “Tribuna
libre”, 3 abril 2017, p. 17.
Achega a súa opinión sobre o premio e louva a iniciativa, ademais de sinalar diferentes
persoeiros de prestixio galardoados ao longo da historia do premio. Ao mesmo tempo, dá
conta da celebración no exterior do centro do premio.
- Ana Iglesias, “El Premio San Clemente se mete de lleno en la ciudad”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 16 maio 2017, p. 25.
Informa das actividades que formulará o Centro Rosalía de Castro para fomentar a lectura
das obras gañadoras e informa das obras finalistas da XXIII edición do certame nas súas
diferentes variantes. Finalmente, sinala o carácter internacional do premio ademais de
nomear os diferentes centros estranxeiros que participan na iniciativa.
- J. G., “O premio San Clemente xa ten finalistas e implica este ano a dez países”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 16 maio 2017, p. 34.
Dá conta dos finalista da XXIII edición do certame nas súas diferentes variantes e destaca
o carácter internacional do premio ao involucrar centros de dez países.
- Ana Iglesias, “Monteagudo, Aramburu y Rothmann se alzan con los San Clemente”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 9 novembro 2017, p. 26.
Informa que a XXIII edición dos Premios San Clemente Rosalía Abanca galardoou a
Xosé Monteagudo, Fernando Aramburu e Ralf Rothmann polas obras Todo canto fomos,
Patria e Morir en primavera respectivamente. Menciona tamén a gran repercusión que
adquiriu este certame no ámbito literario.
- Romina Alonso, “Aramburu, Montenegro y Rothman, ganadores del premio San
Clemente”, ABC, “Galicia”, 9 novembro 2017, p. 63.
Infórmase sobre os gañadores da XXIII edición do Premio San Clemente-Abanca polas
obras Todo canto fomos, Patria e Morir en primavera. O xurado estivo composto polos
alumnos de segundo de bacharelato do instituto Rosalía de Castro de Santiago de
Compostela.
- Tamara Montero, “Monteagudo, Aramburu y Rothmann ganan los premios San
Clemente”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9 novembro 2017, p. 33.
Dá conta de que o xurado deste premio estivo composto por alumnos de dezasete anos
galegos e de outros cinco países europeos. Destaca a presenza de Pierre Lemaitre por ser
elixida súa obra Irène como a mellor novela estranxeira.
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XII Premio Relato Curto da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade
de Santiago
Certame convocado pola Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de
Santiago de Compostela (Alumni USC) sobre tema libre e escrito en galego ou castelán,
aberto ao público en xeral e ao que poden concorrer todos os membros desta asociación.
O relato debía ter un máximo de sete folios, presentarse por triplicado, mecanografado a
dobre espazo en DIN-A4 e a unha cara, con corpo 12 de Times New Roman. Os traballos
deben ir acompañados dun sobre pechado, en cuxo exterior figure o pseudónimo e no
interior unha folla con nome e apelidos, enderezo, número de teléfono e dirección de
correo electrónico do autor, envíanse por correo certificado á sede da Asociación de
Antigos Alumnos: Casa da Concha, rúa da Conga, nº1, 15704 Santiago de Compostela. A
Asociación resérvase a facultade de editar as narracións, que quedarán en poder da
institución que o convoca, sen que os autores teñan dereito a compensación económica
ningunha. O xurado está composto por persoas entendidas na materia e pode declarar
deserto o premio, sendo a súa decisión inapelábel a todos os efectos. O premio tivo unha
dotación en metálico de 500 euros, patrocinado polo Instituto Policlínico La Rosaleda, e
un diploma acreditativo. Nesta XII edición o prazo de admisión dos traballos estivo aberto
entre o 15 de setembro e o 15 de novembro de 2017. A premiada foi Rocío Leira Castro
(Cee-A Coruña, 1979), por Paxaros caídos.
Referencias varias:
- ECG, “Premio de relato curto dos antigos alumnos da USC”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 3 marzo 2017, p. 25.
Dá conta da celebración da entrega do premio no salón de actos da facultade de Filosofía
na que a gañadora leu a obra O segredo de Moira, coa que foi premiada. Informa da contía
do premio, da participación no certame, no que concorreron corenta e dous orixinais,
ademais dos accésits outorgados ás obras Un monólogo para Mrs. Musgrove, de Noelia
Cendán Teijeiro, A ´piccola´violinista, de Monserrat Pis Marcos, e Local hero, de Héctor
Cajaraville Araújo.
- M. García, “María González recibe el Premio Relato Curto Alumni”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 4 marzo 2017,
p. L10.
Dá conta do acto de entrega do premio, onde a gañadora leu o seu texto ademais dos
accésits concedidos.
- Mar Fernández Vázquez, “A palabra falada”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Tribuna Libre”, 9 marzo 2017, p. 43.
Dá conta da entrega do galardón, resaltando a escolla do formato “charla-coloquio” xa
que “constata a imperiosa necesidade de realizar actividades culturais centradas no poder
da palabra falada, e mais, falada nun galego vizoso no léxico e axustado á normativa
vixente na escrita” e detalla os participantes do acto de entrega. Condensa o contido da
“charla-coloquio” en base a once palabras chave: “Literatura, Relato Curto, Galego,
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Xurado, Temática, Lector, Crítico, Proceso creativo, Coherencia textual, Sorpresa e
Final” e resalta reflexións de plena vixencia caso de que “a Literatura debe reflectir a

riqueza léxica da lingua elixida para a escrita”, “os editores deberían apostar polo
xénero ‘Relato Curto’ xa que conxuga a esixencia creativa dos autores e a lectura
atenta dos lectores”, “un crítico é un (re)lector competente”, “a Literatura debería
provocar sorpresa no lector” e “o final dun texto literario debe resultar verosímil
respecto ao desenvolvemento da trama”, entre outros aspectos. Apunta os trazos
máis relevantes da lectura do relato galardoado por parte da súa autora, remite á
páxina en liña da Asociación para consultar e descargar os relatos galardoados e
adianta que en breve se convocará a XII edición do premio.
X Concurso Literario de Relato curto da Asociación Galega de Amigos do Camiño de
Santiago (AGACS)
Organizado pola Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS) e o
Grupo Correo, está dirixido a autoría de calquera nacionalidade con obras inéditas e non
premiadas, escritas en calquera lingua sobre un tema relacionado co Camiño de Santiago,
cunha extensión mínima de tres folios e máxima de cinco. Os traballos deben entregarse
segundo o sistema de plica na Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (Rúa
Costa Nova de Abaixo, nº17, 15705, Santiago de Compostela). Estabelécense tres
premios, de 300, 200 e 100 euros, concedidos por un xurado composto por persoeiros de
recoñecida solvencia no mundo da crítica literaria. Os relatos premiados foron publicados
na páxina web da AGACS. Nesta edición de 2017 o primeiro galardón foi para Mariposas
mutantes, de Lourdes Aso Torralba; o segundo para O camiño das estrelas, de Mónica
Penas Vázquez, e o terceiro para Historia de un caminante, de Francisco Javier Aparicio
Ruiz.

II Concurso Balbino de relatos “O rural galego”
A empresa Técnicas & Gramaxe, SL, coa conformidade da Fundación Xosé Neira Vilas
e en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Consellería de Cultura,
a Deputación de Pontevedra e os Concellos de Vila de Cruces e Boqueixón, convoca a
segunda edición deste premio anual co obxectivo de promover a lingua e literatura
galegas. Poden participar nel tódalas persoas que presenten traballos en lingua galega que
xiren arredor da temática do rural galego. Os textos deben ser orixinais e inéditos, cunha
extensión comprendida entre os cen mil e os cento oitenta mil caracteres con espazos, e
deben entregarse por correo electrónico ou postal, segundo o sistema de plica, que se
enviará por correo ordinario nos dous casos. O premio consiste na entrega de 1.500 euros
e a publicación da obra gañadora por Edicións Fervenza. Nesta segunda edición, a data
de presentación dos traballos rematou o 30 de xuño de 2017. O xurado, composto por
Rosalía Morlán, Ánxela Gracián e Armando Requeixo, outorgou por unanimidade o
premio a Ricardo Cid Paz, polo relato De que falarán as árbores.
Referencias varias:
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- Rosa Cano, “Cid Paz é o gañador do novo Concurso ʻBalbinoʼ de Relatos”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 13 setembro 2017, p. 36.
Dá conta do II Concurso Balbino de relatos que ten como gañador a Ricardo Cid Paz pola
súa obra De que falarán as árbores. A presentación do acto foi celebrada no Pazo de San
Roque e o xurado estivo composto por Armando Requeixo, Ánxela Gracian e Rosalía
Morlán.
- Elisabet Fernández, “Ricardo Cid Paz. ‘Hai que recordar as raíces, escribir do rural para
que non se olvide”, La Región, “Ourense”, “Personaxe do día”, 25 novembro 2017, p. 14.
Recolle unha entrevista co gañador do concurso “Balbino” durante a presentación da súa
obra no Valcárcel. O autor explica brevemente o contido da súa novela e fala das
experiencia propias que o motivaron para escribir a obra gañadora.

XXXVI Premio Blanco Amor de Novela Longa
Por iniciativa do Concello de Redondela, creouse no ano 1981 este premio promovido e
financiado por un consorcio de concellos que participaban con 300 euros cada un, e que
cada ano foi sendo máis numeroso, até chegar á actual contía de 12.000 euros e unha obra
escultórica. Até a edición correspondente ao ano 2014, a organización do premio
adxudicábase por sorteo a un dos concellos do consorcio, que era o encargado de correr
con todos os actos que leva consigo a convocatoria: entrega do premio e difusión da obra
gañadora. Dende a edición XXXV a organización corre a cargo da Deputación Provincial
de Ourense. As obras presentadas deben ser inéditas e ter unha extensión mínima de cento
cincuenta folios mecanografados por unha cara e a dobre espazo (tamaño de fonte doce).
Poden participar nel todos os autores, de calquera nacionalidade, que presenten unha ou
varias obras escritas en lingua galega, segundo a normativa oficial vixente. Os interesados
deben enviar cinco copias das súas obras por correo, sen remite e baixo lema Deputación
de Ourense (Rúa Progreso, n.º 32, 32003, Ourense), facendo constar no exterior “Para o
XXXVI Premio Blanco-Amor”. Nun sobre anexo, pechado e baixo o mesmo lema,
indicarase o nome e enderezo do autor ou autora e, de ser posíbel, o seu teléfono e
enderezo electrónico. O xurado do premio está composto por cinco membros, que deberán
ser escritores ou críticos literarios da literatura galega. Os galardóns en edicións anteriores
foron para Daniel Cortezón en 1981 por A vila sulagada (1981); Víctor Fernández
Freixanes en 1982 por O triángulo inscrito na circunferencia (1982); Xosé Manuel
Martínez Oca en 1983 por Beiramar (1983); Alfredo Conde en 1984 por Xa vai o griffon
no vento (1984); Xoán Manuel Casado en 1985 por O inverno do lobo (1985); Lois
Diéguez en 1986 por A canción do vagamundo (1987); Isaac Otero en 1987 por O sorriso
de Gardel (1987); Miguel Suárez Abel en 1988 por Turbo (1988); Román Raña en 1989
por O crime da rúa da Moeda Vella (1989); Valentín Carrera en 1990 por Río Sil (1990);
Fran Alonso en 1991 por Tráiler (1991); Ramón Caride Ogando en 1992 por Soños
eléctricos (1992); Úrsula Heinze en 1993 por Culpable de asasinato (1993); Xosé Cid
Cabido en 1994 por Panificadora (1994); (no ano 1995 non se convocou); Xavier
Lorenzo 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
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por As voces da noticia 2002); Séchu Sende en 2003 por Orixe (2004); Dolores Ruiz
Gestoso en 2004 por Dentro da illa (2005); Francisco Castro en 2005 por Spam (2006);
Xesús Rábade Paredes en 2006 por Mentres a herba medra (2007); Inma López Silva en
2007 por Memorias de cidades sen luz (2008); (no ano 2008 non se convocou); Luís Rei
Núñez en 2009 por Monte Louro (2009); Iván García Campos en 2010 por O imposible
de desatar (2010); Manuel Lourenzo González en 2011 por ATL (2012); Ignacio Vidal
Portabales en 2012 por Dióxenes en Dolorida (2013); Jorge Llorca en 2013 por O violín
de Rembrandt (2014); Fran P. Lorenzo en 2014, por Cabalos e lobos (2015); Xavier
Queipo en 2015, por Os Kowa; e Miguel Anxo Fernández en 2016 por Blues para
Moraima (2017). O prazo de entrega de orixinais rematou o 14 de setembro (aniversario
do nacemento en Ourense de Eduardo Blanco-Amor). O xurado, Luis González Tosar,
presidente; Alba Cid Fernández, secretaria, e como vogais Xosé Carlos Caneiro, César
Lorenzo Gil e Montse Pena Presas, acordou declarar deserta a presente edición, ao abeiro
da cláusula oitava das bases reguladoras da convocatoria, que estabelece que poderá
declararse deserto o premio de non existiren obras de calidade adecuada a xuízo do
xurado.
Referencias varias:
- H.J.P., “O xurado declara por unanimidade deserto o 36.º premio Blanco Amor de
novela”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 novembro 2017, p. 40.
Dá conta que nesta edición o xurado formado por Montse Pena, Xosé Carlos Caneiro,
César Lorenzo Gil, Alba Cid Fernández e Luís González Tosar; declarou que ningunha
das obras dos vinte creadores contaba coa excelencia literaria necesaria para gañar o
concurso.

XXVIII Premio Literario Camilo José Cela de Narrativa
O Concello de Padrón convoca este certame dende o ano 1989 para homenaxear a “figura
humana e literaria do egrexio escritor”. Premia relatos de tema libre, escritos en castelán
ou en galego, inéditos e orixinais, cunha extensión de doce a vinte e cinco folios,
mecanografados a dobre espazo en formato word e tipo de letra Arial tamaño doce. Hai
que envialos por quintuplicado, con lema e plica, ao rexistro do Concello de Padrón (Rúa
Longa, n.º 27, 15900, Padrón-A Coruña). O premio está dotado de 1.500 euros e unha
pequena estatua do escritor Camilo José Cela. O prazo de presentación rematou o 15 de
xullo. O xurado estivo presidido pola concelleira de Cultura de Padrón, Lorena Couso; e
integrado polo profesor da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de
Compostela (USC) Anxo Abuín González, o tamén profesor na mesma facultade Juan
Casas Rigal, a profesora da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo
Carmen Becerra Suárez, a licenciada en Filoloxía Inglesa Beatriz Vázquez Lorenzo, o
funcionario da Consellería de Cultura Carlos Arias Iglesias, e a funcionaria do Concello
de Padrón María Cruz Taboada Álvarez. Nesta edición de 2017 Miguel Ángel Carmona
del Barco (Badaxoz, 1979) resultou gañador polo seu relato Sin Cicerone, presentado
baixo o lema “Mandelbrot”.

II Concurso Literario Cáncer de Mama
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A Unidade de Patoloxía Mamaria do Hospital Universitario Lucus Augusti (UMA) e a
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) convocan a segunda edición deste
certame de relatos anual sobre o cancro de mama, co obxectivo de sensibilizar á
poboación ante esta enfermidade e servir de axuda ás persoas afectadas. Poden
presentarse traballos en lingua galega ou castelá inéditos, cunha extensión entre tres mil
e catro mil cincocentos caracteres, a dobre espazo e por unha cara. Os exemplares
remitiranse por correo postal á Xerencia do Hospital Universitario Lucus Augusti (Rúa
Ulises Romero, n.º 1, 27003, Lugo), asinados con pseudónimo e con plica, até o 15 de
xaneiro de 2018. O texto gañador recibirá un premio de 2.500 euros, patrocinados pola
Empresa Suministros La Rondae. A deliberación será o 4 de febreiro e o relato gañador
publicarase no xornal El Progreso, con motivo do Día Mundial Contra o Cancro.

XII Premio Novela Europea Casino de Santiago
O Casino de Santiago e o IES Rosalía de Castro, coa axuda de El Corte Inglés, convocan
este premio, dotado de 3.000 euros, dende 2003, co obxectivo de fomentar a lectura entre
a poboación compostelá. Unha comisión seleccionadora elixe un grupo de novelas
publicadas nalgún país da Unión Europea e ábrese un prazo de votación para que o
lectorado emita o seu voto, ben no Casino de Santiago, onde se ofrecen en préstamo as
novelas finalistas, ben no Centro Comercial Compostela de El Corte Inglés. Un trinta por
cento da resolución do xurado é o resultado da votación de residentes ou persoas que
traballan na cidade de Santiago, que tamén levan un premio. A porcentaxe restante
cóbrese cos socios do Casino (un vinte por cento) e as votacións de dez representantes de
varias institucións da cidade (un cincuenta por cento). Nas edicións anteriores resultaron
galardoadas Expiación, de Ian Mc Ewan, en 2004; A Menulara, de Simonetta Agnelo, en
2005; Xuntos e mais nada, de Ana Gavalda, en 2006; Nunca me abandones, de Kazuo
Ishiguro, en 2007; Sobre a beleza, de Zadie Smith, en 2008; A rolda nocturna, de Sarah
Waters, en 2009; Caos Calmo, de Sandro Varonesi, en 2010; La extraña desaparición de
Esme Lennox, de Maggie O’Farrell, en 2011; La cena, de Herman Koch, en 2012; De
vidas ajenas, de Emmanuel Carrère, en 2013; El insólito peregrinaje de Harold Fry, de
Rachel Joyce, en 2015. Na edición correspondente ao ano 2016 o gañador foi Capital de
John Lanchester.
Referencias varias:
- M.F. “Otros ganadores: Herman Koch, Rachel Joyce o John Lanchester”, El Correo
Gallego, 8 outubro 2017, p. 30.
Dá conta do Premio Novela Europea Casino de Santiago que gañou Kazuo Ishiguro na
cuarta edición correspondente ao 2007 pola obra Nunca me abandones, traducida
posteriormente ao galego. Tamén se mencionan como finalistas a obra galega Herba
Moura de Teresa Moure.

VI 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
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cidade. É un certame literario en lingua galega de ámbito internacional e de carácter
bienal, no que pode participar calquera persoa, maior de idade e de calquera
nacionalidade, sempre que presente un traballo escrito en galego segundo a normativa
vixente, orixinal e inédito, de temática libre, cunha extensión mínima de oitenta mil
caracteres e máxima de cento corenta mil. O premio comporta unha contía de 3.000 euros,
un diploma e a publicación da obra por Edicións Xerais de Galicia. Os traballos,
mecanografados e nun CD cunha copia dixital do texto, débense entregar por
quintuplicado, baixo lema e mediante o sistema de plica, na Área de Cultura do Concello
de Ribeira (Praza do Concello s/n, 15960, Ribeira-A Coruña). Os gañadores nas pasadas
convocatorias foron: en 2007, As mellores intencións (2008), de Begoña Paz; en 2009,
Vertixes, de José Ignacio Silva Regueira; en 2011, Orlando pendurado (2012), de María
Goretti Fariña Caamaño; e en 2013, A liña azul (2014), de David Pobra; en 2015, A
cacería, de Amadeo López Cobas; en 2017, Un home estraño, de Antonio Tizón.
Referencias varias:
- S. S., “Antonio Tizón gana el concurso de novela corta de Ribeira”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 25 maio 2017, p. 39.
Informa que Antonio Tizón foi o gañador do VI Concurso Internacional de Novela Curta
Cidade Centenaria de Ribeira pola obra Un home estraño que será publicada en Xerais.

XIV Premio de Narración Curta Concello de Marín
Convocado pola Concellaría de Cultura do Concello de Marín, para celebrar o Día das
Letras Galegas. A convocatoria faise cada dous anos. A última convocatoria foi en 2016
e a próxima será en 2018. Poden concorrer as persoas adultas que presenten un traballo
en lingua galega, de temática libre, orixinal e inédito, cunha extensión limitada entre cinco
e dez páxinas, escritas a dobre espazo por unha soa cara. Hai un único premio de 1.000
euros.

XV Certame de Relato Curto do Concello de Mugardos
Certame de relato curto en galego que convoca a Concellaría de Cultura do Concello de
Mugardos. Os traballos deben ser orixinais, inéditos e estar escritos en lingua galega
segundo a normativa vixente, cunha extensión máxima de dez páxinas, e poden
presentarse até un máximo de tres traballos por participante, que deben enviarse á
Concellaría de Política Lingüística do Concello de Mugardos (Avda. de Galicia, n.º 45,
15620 Mugardos). Existen tres categorías: unha até os doce anos, que terá como premio
un bono de 100 euros para mercar libros en galego; outra entre os trece e os dezasete anos
(incluídos), na que se opta a un vale de 200 euros; e unha para maiores de dezaoito anos,
que pode gañar un bono de 400 euros. O prazo de entrega de orixinais foi durante todo o
mes de marzo e a decisión do xurado fíxose pública o 17 de maio. Na edición de 2017 o
xurado decidiu por unanimidade conceder na categoría de menores de até doce anos o
premio a Nuria Gómez García por “Maia e o lago”, e unha mención especial para Mateo
Porto Sánchez, con Unha historia dixital; trece a dezasete anos a Eva Salvado Fernández,
con A muller do vestido vermello, e unha mención de honra a Iago Mora Arcas, por
Éxtase; e adultos a Eva Castro Outeiriño, por Causa e efecto.
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V Concurso de microrrelatos Concello de Parada de Sil
Certame convocado polo Concello de Parada de Sil, grazas á doazón de Eugenio Prieto
Pérez. As bases indican que os microrrelatos serán de tema e estilo libre, escritos en
galego ou castelán, orixinais e inéditos. A extensión do texto non excederá as dúas centas
palabras. Existen dous premios: o primeiro de 1.000 e o segundo de 500 euros. Nesta
edición e por primeira vez ábrese a posibilidade a presentación dos traballos por correo
electrónico e limítase a un texto por autor. Nesta edición o gañador resultou ser o
ponferradino Ricardo Alonso Montero, co relato titulado Serenata de Otoño. Valeria
Lucía Deluca acadou o segundo premio con La venganza de las Palabras.

XV Certame de Relato Curto do Concello de Quiroga
A oficina de xuventude do Concello de Quiroga organiza este certame, no que poden
participar todas as persoas que o desexen con relatos curtos de tema libre escritos en
castelán ou en galego, cunha extensión máxima de vinte folios e mínima de dous,
mecanografados por unha soa cara, por duplicado e sen sinatura. Os datos da autoría,
dirección e teléfono deben presentarse segundo o sistema de plica, indicando a categoría
na que participa, xuvenil (menores de dezaoito anos) ou para persoas adultas (a partir de
dezaoito anos). Os traballos pódense enviar por correo ou entregarse persoalmente na
Casa de Cultura de Quiroga ou na Oficina de Información Xuvenil. Prémianse os tres
mellores relatos de cada categoría e o galardón consiste nun lector de libros electrónicos
para o primeiro premio, un libro de relatos para o segundo e unha placa conmemorativa
para o terceiro. Na edición correspondente ao ano 2017 o prazo de admisión rematou o
10 de decembro.

IV Certame de Contos de verán
Certame de contos que organiza o xornal El Progreso. Pódense presentar traballos de
temática libre, inéditos na súa totalidade e escritos en lingua galega segundo a normativa
oficial vixente. A extensión dos relatos non pode ser inferior aos tres mil caracteres nin
superior aos catro mil, incluídos os espazos. Os contos elixidos por un xurado designado
para o efecto publícanse no xornal durante os meses de xullo e agosto. Pódense enviar
cantos contos se queiran, se ben só se publica un por persoa. Os orixinais envíanse ao
enderezo electrónico contosdeveran@elprogreso.es ou por correo postal ao diario El
Progreso, rúa Ribadeo, n.º 5, 27002 Lugo. Pódense acompañar dunha fotografía da autora
ou autor, que se publica xunto ao relato. Estabelécense dous premios: un primeiro dotado
de 1.000 euros e un segundo con 500 euros; os impostos correspondentes corren a cargo
das persoas gañadoras. A entrega deste concurso faise sempre nunha data próxima ao 24
de febreiro, no aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. O xurado cualificador
componse dun xornalista representante de El Progreso e por outras dúas persoas
relacionadas co ámbito da literatura galega e do xornalismo. Na edición correspondente
ao ano 2017, o prazo de admisión rematou o 15 de agosto e o xurado, encabezado polo
escritor e presidente do Pen Club de Galicia, Luís González Tosar, e integrado polo
subdirector de El Progreso, Tito Diéguez, e os xornalistas Santiago Jaureguizar e Marta
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Veiga, acordou concederlle o primeiro galardón ao conto titulado Minnesota, de Lionel
Rexes, e o segundo premio ao relato titulado Lambetadas, de María José López Sánchez.
Referencias varias:
- Ana Isabel Núñez, “Agora xa podo esnaquizar en paz”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”,
23 febreiro 2016, p. 49.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Ana Isabel Núñez, titulado Agora xa podo esnaquizar en paz.
- Ángel Fernández Acción, “O paspallás”, El Progreso, “deVerano”,“Contos de verán”,
18 xullo 2017, p. 38.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Ángel Fernández Acción, titulado O paspallás.
- Marta Sánchez Sánchez, “Heroínas”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 20
xullo 2017, p. 42.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Marta Sánchez Sánchez, titulado Heroínas.
- Marta Sánchez, “Era unha vez”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 22 xullo
2017, p. 50.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Marta Sánchez, titulado Era unha vez.
- Nerea Gandoy Fieiras, “A salamandra e a pedra máxica”, El Progreso, “deVerano”,
“Contos de verán”, 23 xullo 2017, p. 58.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Nerea Gandoy Fieiras, titulado A salamandra e a pedra máxica.
- Crosell The Marquis, “O centro do mar”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
24 xullo 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Crosell The Marquis, titulado O centro do mar.
- Marta Sánchez Sánchez, “Perspectivas”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
25 xullo 2017, p. 44.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Marta Sánchez Sánchez, titulado Perspectivas.
- Urbano Barrios Santamaría, “Gargalladas no peirao”, El Progreso, “deVerano”, “Contos
de verán”, 27 xullo 2017, p. 60.
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Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Urbano Barrios Santamaría, titulado Gargalladas no peirao.
- Rubén Reiriz-Polo, “Tic toc”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 28 xullo
2017, p. 52.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Rubén Reiriz-Polo, titulado Tic toc.
- Manuel Vázquez, “O perfume”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 29 xullo
2017, p. 40.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Manuel Vázquez, titulado O perfume.
- Alberte Momán Noval, “Memorias dun gato”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 30 xullo 2017, p. 54.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Alberte Momán Noval, titulado Memorias dun gato.
-Fernanda Arrojo, “Coma un sábado máis”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
31 xullo 2017, p. 54.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Fernanda Arrojo, titulado Coma un sábado máis.
- Alberte Momán Noval, “Iconografía da pulsión”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 1 agosto 2017, p. 32.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Alberte Momán Noval, titulado Iconografía da pulsión.
- Nerea Gandoy Fieiras, “A codicia”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 3
agosto 2017, p. 36.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Nerea Gandoy Fieiras, titulado A codicia.
- Ramón Coira Luaces, “Bar Antúa”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 5
agosto 2017, p. 37.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Ramón Coira Luaces, titulado Bar Antúa.
- Marta Ocaña Lagoa, “E non tes medo?”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
6 agosto 2017, p. 42.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Marta Ocaña Lagoa, titulado E non tes medo?.
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- Fátima Pérez Calderón, “Malditos nenos”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
7 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Fátima Pérez Calderón, titulado Malditos nenos.
- María José López Caldeiro, “O son da risa”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 12 agosto 2017, p. 38.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
María José López Caldeiro, titulado O son da risa.
- Lionel Rexes, “Non importa quen o conte”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 13 agosto 2017, p. 36.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado
Lionel Rexes, titulado Non importa quen o conte.
- J. B. S., “Cando criches soñarme”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 14
agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
J.B.S., titulado Cando criches soñarme.
- Samuel Mejía González, “Un xoguete na actualidade”, El Progreso, “deVerano”,
“Contos de verán”, 14 agosto 2017, p. 32.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Samuel Mejía González, titulado Un xoguete na actualidade.
- Ana Isabel Núñez Canda, “Miña raioniña”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
15 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Ana Isabel Núñez Canda, titulado Miña raioniña.
- Antonio María Míguez Pazos, “Os bíteres”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 15 agosto 2017, p. 32.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Antonio María Míguez Pazos, titulado Os bíteres.
- María Sol González López, “A malla”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 15
agosto 2017, p. 36.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
María Sol González López, titulado A malla.
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- Iago Jove Neira, “A historia da robaliza”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
16 agosto 2017, p. 30.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Iago Jove Neira, titulado A historia da robaliza.
- María Cordo Imedio, “Contos de verdade”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 16 agosto 2017, p. 28.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
María Cordo Imedio, titulado Contos de verdade.
- Nuria Devesa Núñez, “Erro”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 16 agosto
2017, p. 29.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Nuria Devesa Núñez, titulado Erro.
- Iria Miragava Dorado, “Os contos do avó”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
17 agosto 2017, p. 36.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Iria Miragava Dorado, titulado Os contos do avó.
- Isabel Miragaya Dorado, “Problemas para escribir”, El Progreso, “deVerano”, “Contos
de verán”, 17 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Isabel Miragava Dorado, titulado Problemas para escribir.
- Xosé Manuel Carballo Ferreiro, “Benigno de San Cosme e Leonisa do Cadramón, ou a
arte do parrafeo”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 17 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Xosé Manuel Carballo Ferreiro, titulado Benigno de San Cosme e Leonisa do Cadramón,
ou a arte do parrafeo.
- Luca Jakobowicz Otero, “Lenda urbana”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
18 agosto 2017, p. 36.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado
Luca Jakobowicz Otero, titulado Lenda urbana.
- Lucía Ramiro Taboada, “Rúa Rosalía de Castro, número 15”, El Progreso, “deVerano”,
“Contos de verán”, 18 agosto 2017, p. 30.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado
Lionel Rexes, titulado Minnesota.
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- Mariona Ramírez Fonseca, “Noite de San Xoán”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 18 agosto 2017, p. 31.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Mariona Ramírez Fonseca, titulado Noite de San Xoán.

- José Marcelino Saavedra Martínez, “Réplica”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 19 agosto 2017, p. 68.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
José Marcelino Saavedra Martínez, titulado Réplica.
- María José López Sánchez, “Lambetadas”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
19 agosto 2017, p. 67.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
María José López Sánchez, titulado Lambetadas.
- Sergio Couso Núñez, “A man contra o espello”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 19 agosto 2017, p. 66.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Sergio Couso Núñez, titulado A man contra o espello.
- Andrea Estrella Arias Díaz, “(Man)cada”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
20 agosto 2017, p. 38.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Andrea Estrella Arias Díaz, titulado (Man)cada.
- Martiño Maseda Lozano, “A lei da pedra”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”,
20 agosto 2017, p. 39.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Martiño Maseda Lozano, titulado A lei de pedra.
- Raquel Pardo Rodríguez, “Na cabeza de Mateo”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 21 agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Raquel Pardo Rodríguez, titulado Na cabeza de Mateo.
- L. Buster, “Familia”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 21 agosto 2017, p.
34.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado L.
Buster, titulado Familia.
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- Lucía Villar Seoane, “Inalterable”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 21
agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado
Lucía Villar Seoane, titulado Inalterable.
- Sara Flores Fraga, “O teu gran día”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 22
agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Sara Flores Fraga, titulado O teu gran día.
- Mar Vila Redondo, “Coma un obxecto perdido”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 22 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Mar Vila Redondo, titulado Coma un obxecto perdido.
- María del Carmen Vázquez Saavedra, “O alto do Fiouco”, El Progreso, “deVerano”,
“Contos de verán”, 22 agosto 2017, p. 36.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado
María del Carmen Vázquez Saavedra, titulado O alto do Fiouco.
- Ana Isabel Núñez Canda, “Perezo xunto a ti”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de
verán”, 23 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Ana Isabel Núñez Canda, titulado Perezo xunto a ti.
- Guille Rei, “Fuxitivos do paraíso”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 23
agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Guille Rei, titulado Fuxitivos do pasado.
- Lionel Rexes, “Minnesota”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 25 agosto
2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado
Lionel Rexes, titulado Minnesota.
- Guillerme Rei Rouco, “Maldito tic”, El Progreso, “deVerano”, “Contos de verán”, 27
agosto 2017, p. 37.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado
Guillerme Rei Rouco, titulado Maldito tic.
- L. Buster, “Sereta, Aragon-Ten e un home normal”, El Progreso, “deVerano”, “Contos
de verán”, 29 agosto 2017, p. 37.
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Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado L.
Buster, titulado Sereta, Aragon-Ten e un home normal.
- Ana Isabel Núñez Canda, “Sempre contigo, María”, El Progreso, “deVerano”, “Contos
de verán”, 31 agosto 2017, p. 38.
Sección que acolle relatos curtos durante o verán. Neste caso reprodúcese o realizado por
Ana Isabel Núñez Canda, titulado Sempre contigo, María.
- Ruth López, “Lionel Rexes e María José López Sánchez gañan os Contos de Verán”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 26 decembro 2017, p. 36.
Infórmase que os autores sairon gañadores da quinta edición do certame Contos de Verán
organizado polo diario El Progreso. A obras gañadoras foron Minnesota e Lambetadas de
acordo co xurado composto polo presidente do PEN Galicia, Luís González Tosar e o
subdirector do diario, Tito Diéguez entre outros.

Concurso de fotorrelatos A Farixa
Certame convocado polos equipos de Dinamización da Lingua Galega e de Biblioteca do
Centro de Formación Profesional A Farixa. Os traballos presentados deberán ser orixinais,
inéditos, escritos en galego ou castelán e cunha extensión máxima de cinco folios.
Estabelécense tres categorías: primeiro premio de 1.500 euros, segundo premio de 1.000
e terceiro premio de 500.

XXIX Certame de narrativa Gonzalo Torrente Ballester
Certame instituído pola Deputación Provincial da Coruña no ano 1989 como
recoñecemento á obra narrativa de Gonzalo Torrente Ballester e coa intención de
contribuír ao reforzamento da calidade creativa dos escritores. Dende a décimo cuarta
convocatoria e até a edición correspondente ao ano 2015, outorgábase un único premio
dotado de 25.000 euros e a publicación da obra, ao que podían concorrer indistintamente
traballos en galego e en castelán. Na edición de 2016 estabelécense dúas modalidades,
unha en lingua galega e outra en lingua castelá, cun premio de 25.000 euros para cada
unha delas. Os orixinais poden ser de tema e extensión libres, en forma de novelas, relatos
e conxunto de relatos. As obras deben presentarse preferentemente en formato dixital en
Word, OpenOffice ou PDF. No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais
deben enviarse por duplicado, numerados e en tamaño DIN-A4, escritos polas dúas caras
e acompañados de plica. Os orixinais envíanse á Deputación Provincial de A Coruña
(Avda. Porto da Coruña, n.º 2, 15006 A Coruña). En edicións anteriores recibiron os
galardóns as seguintes obras en lingua galega: A cidade dos Césares (1993), de Victor F.
Freixanes, en 1992; ¿Que me queres, amor? (1996), de Manuel Rivas, en 1995; Un xogo
de apócrifos (1998), de Xosé Carlos Caneiro Pérez, en 1996; A memoria do boi (2001),
de Xosé Vázquez Pintor, en 2000; As humanas proporcións (2004), de Xesús Constela
Doce, en 2003; A choiva do mundo (2008), de Xosé Manuel Pacho Blanco, en 2007; A
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vida do outro (2009), de Carlos González Reigosa, en 2008; Luns, de Eli Ríos (2016). Na
edición correspondente ao ano 2017, o prazo de presentación finalizou o 10 de xuño e o
xurado, composto por Antón Riveiro Coello, Montse Dopico, María Reimóndez,
Armando Requeixo e a gañadora da edición anterior, Eli Ríos, presidido pola
vicepresidenta e responsábel da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti
Sanmartín Rei e coa xefa de servizo, Mercedes Fernández Albalat como secretaria,
acordou por maioría outorgar o premio da modalidade en lingua galega a Manuel Antonio
Piñeiro Fernández pola novela A través do fume.
Referencias varias:
- M. G. M., “Inma Chacón. ʻViendo los grabados de Castelao se escucha el viento”, Diario
de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 29 abril 2017, p. 45.
Entrevista á autora de Tierra sin hombres, achega información sobre a xénese da novela,
a súa vinculación con Galicia e inspiración que obtivo refuxiándose en aoutores como
Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán ou Castelao.
- M. G. M., “O ribeirense Antonio Piñeiro gaña o segundo Torrente Ballester en galego”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 8 novembro 2017, p. 37.
Dá conta que a novela A través do fume de Antonio piñeiro saíu gañadora por
unanimidade a pesar da súa arriscada forma de contar a historia. O xurado composto por
Antonio Riveiro Coello, Montse Dopico, María Reimóndez e Antonio Requeixo entre
outros; concedéronlle ao gañador un premio de 25.000 euros.
- Xesús Fraga, “Antonio Piñeiro. ʻO tema da emigración a día de hoxe aínda agocha
numerosos matices”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 novembro 2017, p. 32.
Recolle unha entrevista co gañador do Torrente de narrativa en galego da Deputación da
Coruña pola súa obra a través do fume. O xurado foi unánime ao declarar a súa obra como
gañadora, polo que recibirá un galardón de 25.000 euros mais a publicación da obra.

XIX Concurso Hipercurtos Contos
Organizado pola Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, coa colaboración
da Deputación da Coruña. Consta de tres categorías: a) nenos e nenas até trece anos; b)
mozos e mozas entre catorce e trinta anos; e c) maiores de trinta anos. Os hipercurtos
contos deben estar escritos en galego, ser orixinais e inéditos e ter unha extensión máxima
de cento setenta e cinco palabras. A temática é libre e deben presentarse segundo o sistema
de plica, engadindo unha copia do DNI. No exterior do sobre debe estar escrito o título
do hipercurto conto entregado e a data de nacemento do autor ou autora. Cada participante
pode presentar o número de hipercurtos contos que desexe. Os premios (consistentes en
vales que se poderán cambiar por libros, discos ou outros produtos galegos nos
estabelecementos que se indicarán aos premiados) quedan estabelecidos por categorías
do seguinte xeito: a) 70 euros; b) 130 euros; e c) 100 euros. Hai tamén un accésit de 60
euros para o membro da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia mellor
clasificado. Os premios son únicos e indivisíbeis. O xurado estará composto polos
membros da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia que a comisión Galiza
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designe. A xuízo do xurado, e segundo a calidade das obras, pódese declarar deserto algún
premio. Todos os hipercurtos contos deben ser entregados na secretaría técnica da
Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia (na rúa Belvís, n.º 2, 15703
Santiago de Compostela; teléfono.: 981 582 243), en man ou por correo (mellor
certificado), facendo constar no exterior do sobre ‘Concurso de hipercurtos contos’. Os
textos enviados ao concurso pasan a ser propiedade da Federación de Centros Xuvenís
Don Bosco de Galicia, renunciando os seus autores e autoras aos seus dereitos como tales.
O xurado está composto polos membros da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco
de Galicia que designe a comisión.

VII Concurso de relatos Inspiraciencia
O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca dende 2010 este concurso que
relaciona a ciencia e a literatura dunha forma lúdica e participativa. En edicións anteriores
había dúas modalidades do concurso (relatos curtos, cunha extensión mínima de oito
centas palabras e máxima de mil cincocentas; microrrelatos, cunha extensión máxima de
cincocentas palabras), mais actualmente o concurso ten unha única modalidade
competitiva: Relato curto dunha extensión máxima de oitocentas palabras que estea
inspirado nunha temática científica en calquera xénero literario (narración, poesía, teatro).
Os orixinais, escritos en catalán, español ou galego, deben ser inéditos e non premiados
en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados en ningún
outro medio ou blog persoal. Estabelécense dúas categorías: público adulto (a partir de
dezaoito anos) e xuvenil (de doce a dezasete anos). Os participantes deben rexistrarse
nunha das dúas categorías e enviar como máximo un relato para cada modalidade
competitiva. Os orixinais deben publicarse no sitio web do concurso. Previamente hai que
rexistrarse a través dun formulario dispoñíbel no mesmo sitio web. Pódese acceder co
nome de usuario e un contrasinal e o pseudónimo é o nome co que se asinan os relatos.
Estabelécense un premio institucional e un premio do público para cada modalidade e
categoría. Os galardóns consisten en dispositivos electrónicos, libros de divulgación,
cursos de escritura e obradoiros semellantes. A organización do concurso resérvase o
dereito de declarar deserta a convocatoria se considera que os orixinais presentados non
alcanzan a calidade mínima necesaria. Para o premio institucional desígnase un xurado
formado por figuras recoñecidas dentro do mundo da cultura en sentido amplo (ciencia,
literatura, arte, divulgación) que valora as contribucións e propón os gañadores. Existe un
equipo de moderación que se encarga de facer a preselección dos relatos que pasan ao
xurado. Téñense en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade do
enfoque, ademais da creatividade e a imaxinación. O premio do público decídese a través
dunha votación en liña dos participantes previamente rexistrados e prémianse os relatos
máis votados de cada categoría e modalidade, con independencia da lingua na que se
escribiron. Na edición correspondente ao ano 2017 o prazo de entrega rematou o 17 de
maio. Os premios outorgáronse en xuño de 2017, nun acto. O xurado decidiu premiar os
seguintes relatos en lingua galega O químico, de Xoán Martínez González, na categoría
de adultos; e Gran de pole, de Saioa Zozaya Fernández na categoría xuvenil.

XIV Concurso de contos Liceo de Noia
Certame convocado pola Sociedade do Liceo de Noia dende 2004 co gallo da celebración
do Día das Letras Galegas. O tema da narración é libre e pode concorrer calquera persoa,
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con independencia da súa nacionalidade. Os traballos, inéditos, redactados en galego,
cunha extensión mínima de tres folios e máxima de seis, deben presentarse por
cuadriplicado, mecanografados por unha soa cara e a dobre espazo. Nos orixinais teñen
que figurar o título da obra e un lema, que debe aparecer tamén no exterior dun sobre sen
remite, no que se introducen o nome, enderezo e teléfono do autor. Os orixinais envíanse
á Sociedade do Liceo de Noia. O xurado está formado por tres personalidades da literatura
galega e un membro da directiva da Sociedade do Liceo, que actuará como secretario, sen
voz nin voto, e dá a coñecer o seu fallo o día 17 de maio. O premio está dotado de 1.000
euros e a obra gañadora publícase na revista Alameda do Liceo. Dende a súa creación
recibiron o galardón: en 2004, Beatriz Dacosta, por Goodbye, my friend; en 2005, Enma
Pedreira, por Cabare vermello feridor; en 2006, Xosé Francisco Pais López, por Borisov
61, e Ricardo Losada, por Rianxo é meu; en 2007, Cristina Ferreiro Leal, por Arredor de
Marta”; en 2008, Mª Cristina Pavón Mauriz, por A braga fantástica, e Xosé Francisco
Pais López, por Coctel La Chapelle; en 2009, Luis Miguel Martínez Agulleiro, por Cada
vez que atravesas a porta...; en 2010, Agustín Agra, por Círculo Lítico; en 2011, María
Xesús Blanco, por Naia e Carlos Mosteiro Fraga, por Vladimir; e en 2012 quedou deserto.
Na edición correspondente ao ano 2017 o prazo de presentación de orixinais rematou o 1
de abril e o acto de entrega realizouse o 17 de maio, Día das Letras Galegas. O gañador
foi Xosé Sobral Amoedo, con Diaños da brétema.

XV Certame de Microrrelatos Lonxa Literaria
Organizado polo colectivo moañés Lonxa Literaria, conta coa subvención da Consellaría
de Educación da Xunta de Galicia e a colaboración do Concello de Moaña. Os
microrrelatos presentados teñen que estar escritos en galego segundo a normativa vixente,
cunha extensión máxima de quince liñas a dobre espazo. En cada convocatoria os relatos
deben introducir unha palabra obrigada. Os traballos remitiranse á LonxaLiteraria ao
correo electrónico lonxaliteraria@yahoo.com. Ao correo adxuntaránselle dous arquivos,
un co relato e outro cos datos persoais da persoa autora. Convócase unha única categoría
dotada co premio dun lote de conservas da ría e pódense conceder até dous accésits.
Manuel Sánchez Gálvez (Vigo) gañou co microrrelato Oito minutos en 2017; no ano 2016
as persoas premiadas foron: na categoría de adultos, Lois Blanco Araúxo por Ás veces,
Bonaval; e na categoría xuvenil, ex-aequo para María Carballido Cerqueiro por
Supermarcos e María Rozados Balboa por Quen son eu. Na edición correspondente ao
ano 2017 a gañadora foi Emma Pedreira, co relato titulado Lelalela.

VII Certame de relatos O lugar onde vivo
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, coa colaboración da Área de
Cultura e Turismo da Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, convoca dende o
ano 2011 este certame de relatos, xunto a un de fotografía e outro de curtametraxes (este
último dende 2012), que en conxunto se denominan Premios polo Territorio e que se
enmarcan dentro da campaña “Ponte no medio. Móvete polo territorio”, co obxectivo de
que a sociedade retrate o estado actual do territorio galego a través da imaxe e da palabra.
Estes concursos pretenden facer participativa á cidadanía galega na reivindicación dunha
ordenación territorial sustentábel na que se freen as prácticas especulativas dos poderes
privados sobre o territorio en conivencia coa administración pública, e na que se propoñan
alternativas máis coherentes coa defensa ambiental, coa cohesión social e coa posta en
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valor do patrimonio cultural galego. Os relatos curtos poden ser historias fantásticas,
feitos reais ou experiencias propias, sempre e cando o eixe do relato xire arredor das
visións que a poboación galega ten sobre o lugar no que vive: como é, como foi, como
quixera que fose, a importancia da súa conservación, as agresións sufridas por este etc.
Cada participante pode presentar un máximo de dous relatos inéditos en lingua galega,
que hai que enviar por correo postal ao enderezo de ADEGA Lugo. Existen dúas
categorías: xuvenil e persoas adultas. Os premios consisten nun diploma e 250 euros na
categoría adulta e nun diploma e 200 euros na xuvenil. O xurado valora a orixinalidade,
a calidade literaria, a coherencia do código lingüístico empregado e que o territorio galego
figure no relato. Na edición correspondente ao ano 2017 o prazo de presentación de
traballos rematou o 15 de setembro. O acto de entrega tivo lugar o 21 de decembro. Os
premiados foron: na categoría de adultos, Rafael Lobelle González (Chantada), por Na
Regueira de Xigonde; na categoría xuvenil, Sandra Ferreiro García (A Estrada), por A
praia dos meus recordos.

XXIX Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades)
Convocado dende 1989 polo Concello da Estrada, en colaboración coa Consellaría de
Educación e Ordenación Universitaria, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a
Deputación de Pontevedra e a Editorial Galaxia, a contía económica deste galardón é de
9.000 euros e, dende a duodécima convocatoria, a obra gañadora é publicada pola citada
casa editora. Os orixinais e inéditos en galego segundo a normativa vixente deben ser
enviados por sextuplicado á Casa do Concello da Estrada (Praza da Constitución, n.º 1,
36680 A Estrada, Pontevedra), quen se reserva durante un ano os dereitos de publicar a
obra premiada en todas as linguas do Estado, en formato físico e dixital. O xurado está
composto por cinco membros escollidos entre recoñecidas figuras do mundo da cultura e
o acto de entrega do galardón conta con representación do Concello, da Xunta de Galicia
e da Editorial Galaxia. Dende a súa creación recibiron o galardón: en 1989, Manuel
Forcadela por Paisaxe con muller e barco (1990); en 1990, Xosé Miranda por Historia
dun paraugas azul (1991); en 1992, Manuel Riveiro Loureiro por Corpo canso (1993);
en 1993, Xosé Ballesteros por Talego (1993); en 1994, Aníbal Malvar por A man dereita
(1994); en 1995, Manuel Lourenzo González por Arqueofaxia (1995) e concedeuse un
accésit a Xavier Alcalá por Memorias do Algarve; en 1996, ex aequo Alfonso Álvarez
Cáccamo, por O espírito de Broustenac (1996), e Xavier Queipo por O paso do Noroeste
(1996); en 1997, María Gándara por Magog (1997), e un accésit Antón Riveiro Coello
por A historia de Chicho Antela (1997); en 1998, quedou deserto e concedéronse dous
accésits a Anxo Franco Bañobre por Unha esquina no fondo da memoria, e a Juan Ignacio
Pérez Méndez por A xustiza pola man; en 1999, Xosé Carlos Caneiro por Talvez
melancolía (1999); en 2000, Antón Riveiro Coello por As rulas de Bakunin (2000); en
2001, Bieito Iglesias por A historia escríbese de noite (2001); en 2002, Miguel Anxo
Fernández por Un nicho para Marilyn (2002); en 2003, Xabier López López por A vida
que nos mata (2003); en 2004, Xerardo Agrafoxo por Unha viaxe no Ford T (2004); en
2005, Santiago Jaureguizar por Cabaret Voltaire (2005); en 2006, Manuel Veiga por Lois
e Helena buscándose un día de tormenta (2006); en 2007, Francisco Castro por As
palabras da néboa (2007); en 2008, Xesús Constela por Shakespeare destilado (2008);
en 2009, Xosé Monteagudo por Un tipo listo (2010); en 2010, Antón Lopo por Obediencia
(2010); en 2011, Manuel Antonio Piñeiro Fernández por As fiandeiras (2011); en 2012,
Santiago Lopo por Hora Zulú (2012); en 2013, Anxos Sumai por A lúa da colleita (2013);
en 2014, Alberto Ramos por Máscaras rotas para Sebastian Nell (2014); en 2015, Manuel
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Portas por Lourenço Xograr; en 2016, Miguel Sande por A candidata. Na edición
correspondente ao ano 2017, o xurado formado por Inma Otero Varela, Carlos González
de Lema Malvar, Armando Requeixo Cuba, Mario Iván Regueira Fernández e Carlos
Loureiro Rodríguez como secretario, concedeulle o galardón a Marcos Sánchez Calveiro
por O xardineiro dos ingleses.
Referencias varias:
- Blanca Paz, “O xardineiro dos inglesesʼ, de Marcos Calveiro, gana el premio García
Barros”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 xullo 2017, p. 36.
Dá conta da victoria de Marcos Sánchez Calveiro con O xardineiro dos ingleses entre
vinte unha obras presentadas. Recolle declaracións do autor sobre a obra gañadora como
que a historia discorre en Vilagarcía a comezos do século XX.
- Sol Elvira, “Marcos Calveiro gana el premio de novela Manuel García Barros”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 20 xullo 2017, p. 31.
Informa do novelista Marcos Sánchez Calveiro como gañador do concurso pola súa obra
O xardiñeiro dos ingleses.
- Sol Elvira, “Marcos Calveiro recolleu onte o García Barros pola novela ‘O xardineiro
dos ingleses”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 16 decembro 2017, p. 36.
Dá conta da entrega do galardón o día anterior nun acto celebrado no Teatro Principal da
Estrada, coa presenza do Secretario Xeral de Política Lingüística e do alcalde da Estrada,
entre outras personalidades. Refire que o membro do xurado Carlos Lema aclarou que a
novela de Marcos Calveiro mereceu o galardón “coa maioría dos votos” do xurado, fronte
ás vinte e unha obras presentadas. Alude a outros galardóns merecidos por Calveiro e
reproduce palabras súas ao comunicarlle que merecera este galardón, nas que explica que
hai tempo que escribira a novela, que “pensei que nunca ía ser editada”, que “foi un
proxecto que tardei en rematar tres ou catro anos”, que “era a última das que quedaba no
caixón e tamén a máis extensa das publicadas” e que nela aparecen “moitos persoeiros e
moitas tramas”.

XXIV Certame Literario Manuel Lueiro Rey de Novela Curta
Convocado polo Concello do Grove dende o ano 1992, en colaboración con Sotelo Blanco
Edicións, para honrar a figura do galeguista que lle dá nome e promover a literatura galega
e os seus autores. Nun principio era un certame literario que prevía dúas modalidades:
narración curta (para maiores de 18 anos) e narración xuvenil, mais na V convocatoria o
certame pasou a ser monolingüe en galego e reduciuse a unha única modalidade, sen
requisitos de idade. Na VII edición mudou a súa especialización substituíndo a de
narración curta pola de novela curta. Os traballos deben remitirse á Casa da Cultura
Manuel Lueiro Rey (Rúa Monte da Vila, 11, 36980 O Grove-Pontevedra) por
quintuplicado en papel e unha copia en soporte dixital e precedidos polo título e un lema.
Hai que entregalos nun sobre pechado no que figure por fóra o título e o lema e dentro os
datos do autor. Deben ser orixinais e inéditos e aterse á normativa vixente, ademais de ter
unha extensión mínima de cincuenta folios e máxima de cen. O galardón consiste en 3.000
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euros e a publicación por parte da editora Sotelo Blanco da obra gañadora. O xurado dáse
a coñecer antes da concesión do premio e está formado por cinco membros relacionados
co mundo da literatura, un deles o gañador da edición anterior do premio, dous nomeados
polo comité organizador e outros dous representantes de Sotelo Blanco Edicións. Nas
edicións anteriores foron merecedores deste galardón: en 1992, Manoel Riveiro Loureiro
por O encerro; en 1993, Mariano J. M. Cabrero Figueiro por Historia de Zeltia; en 1994,
Xoán Xosé Piñeiro Cochón por Reciclador; en 1996, Rosa Aneiros con Xogo de espellos;
en 1997, Francisco Castro con Play-back (2000); en 1998, Inmaculada López Silva por
Canción de amor india; en 1999, José Luis Álvarez Pérez por De maxia e de obras; en
2000, Manuel Darriba con Velada do billarista (2000); en 2001, Santiago Jaureguizar con
Breve crónica universal da clase obreira (2001); en 2002, Xabier López López con O
mono no espello (2002); en 2003, Pilar Buela con Ácaros verdes (2005); en 2004, Teresa
Moure con A xeira das árbores (2007); en 2005, Manuel Riveiro Loureiro con XulloAgosto (2006); en 2006, Mariña Pérez Rey con Canícula (2007); en 2007, Ramón Caride
Ogando con O frío azul (2008); en 2008 An Alfaya con Areaquente (2009); en 2010 Chelo
Suárez Muíños por As horas rotas (2010); en 2011, Mario Regueira por Outono aquí
(2012); en 2012, Juan Tallón, por Fin de Poema (2013); en 2013, declarouse deserto; en
2014, Antonio Pichel Beleiro, por Xente que nunca antes morrera (2014); en Manuel
Antonio Piñeiro Fernández pola súa obra O Noiro; e en 2016 Lionel Rexes pola obra A
raíña das
velutinas. Na edición correspondente ao ano 2017 o xurado, composto por Manuel
Quintáns Suárez como presidente, Ánxela Gracián, Mario Regueira, Lionel Rexes,
Manuel Bragado e Armando Requeixo, decidiu premiar a Diego Alfonsín Rivero por Non
o saben as estrelas.
Referencias varias:
- Lucía Romero, “Lionel Rexes Martínez. ʻA novela nace dun discreto e curioso encontro
real co último guerrilleiro antifranquista vivo”, Diario de Arousa, “O Grove”, 14 febreiro
2017, p. 12.
Entrevista a Lionel Rexes, gañador do XXIII Premio Manuel Lueiro pola súa obra A raíña
das velutinas, ambientada na guerrilla galega. O autor dá conta do traballo de
documentación da obra, da traxectoria literaria do autor como dos fitos biográficos que
marcaron a súa escrita.
- Fernando Salgado, “Lionel Rexes. ‘Nada é o que parece”, Diario de Pontevedra, “O
Salnés/ O Grove”, 24 novembro 2017, p. 23.
Infórmase que o parisino Lionel Rexes, habitante de Alfoz, saiu gañador do XXIII Premio
Manuel Lueiro pola súa obra A raíña das velutinas, ambientada na guerrilla galega. O
xurado destaca a labor de documentación do autor e o galardón será entregado na carpa
da Praza do Corgo no concello do Grove ás 21.00.
- A. T., “El tudense Diego Alfonsín gana el premio Lueiro con su novela ‘Non o saben as
estrelas”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, 14 decembro 2017, p. 17.
Fala sobre o autor Diego Alfonsín como gañador da XXIV do premio literario Manuel
Lueiro Rey de O Grove pola súa obra Non o saben as estrelas. O galardón serán 3.000
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euros e a publicación da súa novela curta. No xurado destacaron Manuel Quintás Suárez,
Armando Requeixo Cuba, Ánxela Rodríguez, Mario Regueira e Antonio Piñeiro.

XXVI Certame de Narracións Breves Manuel Murguía
O Concello de Arteixo convoca este certame dende 1991 para contribuír ao
desenvolvemento da narrativa galega e honrar Manuel Murguía. Conta coa colaboración
da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) e, dende 2017, coa
Asociación Galega da Crítica (AGC) para incluír de forma estábel un membro no xurado.
En edicións pasadas concedíase un premio de 3.700 euros, mais na actualidade
estabelécense tres: un primeiro premio dotado con 4.000 euros, un segundo de 500 e un
terceiro de 300. Poden concorrer todas as persoas que o desexen cunha única obra de
temática libre e escrita en lingua galega, cunha extensión entre quince e trinta folios con
letra Arial tamaño 12, mecanografados a dobre espazo por unha soa cara. Os traballos,
orixinais e inéditos, deben entregarse por cuadriplicado, xunto cunha copia electrónica
nun CD, ao concello que o convoca (Praza do Alcalde R. Dopico, n.º 1, 15142 Arteixo, A
Coruña), nun sobre onde figure só o título da obra e un lema. Así mesmo, nun sobre
pechado debe constar o título, lema, nome, enderezo, teléfono e currículo de quen se
presente. En anteriores edicións concedéronse os seguintes galardóns: ex aequo para
Xesús Manuel Marcos con Fuxidos en 1992 e para Joel Gómez con Para un clima
supremo; ex aequo para Xavier Alcalá con Relación de feitos de sangue e José Antonio
Lozano con Retrato antigo: pinturas e superficies en 1993; Xesús Manuel Marcos con A
cela de arame en 1994; Isidro Novo con Cabalos do demo en 1995; Antón Riveiro Coello
con O nome do espello en 1996; Marilar Aleixandre con Desaforados muños en 1997; ex
aequo para Alfonso Álvarez Cáccamo con Cannis fugit e Xosé Luís Álvarez con Amencer
en 1998; ex aequo para Manoel Riveiro Loureiro con O río da tristura e David Pérez
Iglesias con Sámago fascismo en 1999; ex aequo para Xosé Luís Vázquez Somoza, por A
fervenza e Xosé Carlos Caneiro por As flores en Irlanda en 2000; ex aequo para Rosa
Aneiros con Mares de Xabre e Xosé Luís Martínez Pereiro por Palamades e a Bestia
Ladradora en 2001; ex aequo para Emma Pedreira por A flor perfeita e Daniel Asorey
por Soñar pedras con fútbol en 2002; ex aequo para Bieito Iglesias con Comentario ó
Apocalipse e para Paula Sano Vicente por As idades dela en 2003; ex aequo para Xosé
Luís Álvarez con Detrás dos meus ollos e Xaime Domínguez Tojo por A casa dos
alicerces mariños en 2004; Inma López Silva con Aqueles que retratan o vento en 2005;
Xesús Manuel Marcos con A caída da folla en 2006; Miriam Rodríguez Debasa con
Mentras espero en 2007; Alva Martínez Teixeiro por Un domingo amarelo para dentro
en 2008; Samuel Solleiro con Caída de Abraham Rosenblath en 2009; Andrés Pociña
Pérez con As dúas vellas do Iguasú en 2010; en 2011, co motivo do XX aniversario,
outorgáronse tres galardóns: o primeiro premio ao relato A muller que deu a volta arredor
de si mesma, de Clara Isabel Rodríguez Giráldez; o segundo premio a Unha viaxe de
inverno, de Xaime Domínguez Toxo; e o terceiro premio a Eu xogo a que se crean que
lles creo, de Antom Labranha; Roberto A. Rodrigues por O home que falaba na lingua
do océano, en 2012; Juan Tallón por Consanguíneo, en 2013; Adolfo Caamaño por A
gueisha no bosque de bambú, en 2014; Antonio Piñeiro por O pau na roda, en 2015; e
Diego Giráldez (O Porriño, 1976), por Hai patios de luces tristes, o segundo premio foi
para O mérito da chuva, de Carlos Quiroga, e o terceiro para A aranha de Sidney, de José
António Lozano. Na edición de 2017 a presentación dos traballos rematou o 28 de febreiro
de 2017. O xurado, composto por Anxos Sumai (escritora e representante da Asociación
de Escritoras e Escritores en Lingua Galega), Beatriz Rodríguez Rodríguez (profesora da
1143

Universidade de Vigo e representante da Asociación Galega da Crítica), Diego Giráldez
(gañador da 25ª edición) e Alfredo Ferreiro Salgueiro (coordinador literario, que asistiu
como secretario, con voz e sen voto), decidiu entregar o primeiro premio a O relato A
semântica oculta de Mrs. Hockett, de Teresa Moure Pereiro.

VIII Certame de Relatos de Muller Matilde Bares
A Concellaría de Igualdade de Bueu recupera este certame de relatos convocado por
primeira vez no 2005 con motivo da celebración do 8 de marzo e suspendido no 2011.
Recuperouse en 2017, despois de seis anos. O premio estará dotado con 1.500 euros, e a
persoa gañadora darase a coñecer en febreiro de 2018. Organizado a través do CIM pola
Concellaría da Muller de Bueu en homenaxe a esta profesora de Bueu que realizou un
destacado labor profesional e persoal no municipio. Dotado cun único premio de 600
euros, que ascende actualmente aos 1.500 euros, só se poderán presentar relatos en galego
(en edicións anteriores aceptábanse dúas modalidades lingüísticas: galego e 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 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
cuadriplicado antes do 30 de abril no Rexistro Xeral do Concello de Bueu (Eduardo
Vincenti, 8, 36930 Bueu-Pontevedra), seguindo o sistema de plica Presentáronse en
soporte papel e informático cunha extensión non inferior a vinte folios nin superior a
corenta. Na primeira edición a gañadora foi Rosa María Martínez Dios co relato Dúas
cunchas; seguidamente, Xurxo Sierra Veloso, con As dúbidas de María; Xosé Alfredo
Naz Fernández, con Círculo, Serafín Parcero Pérez, con “Ollos de cinsa”; María del
Carmen Caramés Gorgal, con “Días de namorar” e Alexandre Alonso Alonso con Xénero
imperfecto. Nesta edición de 2017 o prazo de presentación rematou o 25 de novembro. O
xurado composto por Lucía Muradas Arcay, Salvador Otero Castro e Fátima Álvarez
González, decidiu declarar deserto o premio.
Referencias varias:
- C. Neira, “Bueu retomará este ano o certame de relatos de muller Matilda Bares”, Diario
de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 451, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 21 xaneiro
2017, p. 4.
Informa da reactivación do premio por parte da Concellería de Igualdade de Bueu e da
historia do premio así como da biografía da autora que lle dá nome e, finalmente, achega
unha nómina de galardoados en edicións anteriores.
- C. F., “A Biblioteca de Bueu acolle unha tertulia literaria sobre ‘Carol”, Diario de
Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, “Bueu”, 7 marzo 2017, p. 20.
Alude ao premio, do que sinala que nel se aborda “o tratamento da igualdade de
oportunidades entre homes e mulleres, a corresponsabilidade nas obrigas familiares e
sociais, e a violencia de xénero” e dá conta da contía do galardón.
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V Certame MicroCatrorrelatos
Concurso organizado polo Café De Catro a Catro de Vigo, en colaboración coa
Asociación Cultural Catropatacos, Edicións Xerais, Editorial Galaxia e Editorial Elvira.
Os traballos presentados estarán escritos en galego, de temática libre, orixinais e inéditos,
cunha extensión mínima de cen e máxima de mil cincocentos caracteres (espazos
incluídos). Celebraranse catro eliminatorias previas cun xurado formado por persoas
relacionadas coa cultura galega. Este xurado escollerá oito microrrelatos que serán lidas
polos seus autores ou autoras nun acto público e serán valoradas polo público asistente
que poderá outorgar un, dous ou tres puntos ás obras máis salientábeis. Haberá dous
gañadores, o votado polo público e o votado polo xurado. O premio consiste en 300 euros
para o primeiro premio, e 200 euros para o segundo. Na edición correspondente ao ano
2015 resultou gañadora Paula Xirasola co conto Boneca de farrapo. En 2017 resultou
gañador Fran Fernández Davila, con As balas de Kock.

XLIII Certame Nacional Galego de Narracións Breves Modesto R. Figueiredo do
Pedrón de Ouro
Convocado dende o ano 1974 pola Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro, é o decano
dos premios literarios galegos para promover a literatura narrativa en lingua galega e
homenaxear Xaquín Lorenzo “Xocas”. Poden participar persoas de calquera
nacionalidade cunha ou máis obras escritas en galego e inéditas, que nunca se presentaran
a ningún certame literario. Os orixinais deben presentarse por quintuplicado,
mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara e debían contar cunha extensión
mínima de cinco folios e máxima de trinta. Os traballos envíanse sen remite ou outra
forma de identificación e baixo o sistema de plica á Fundación do Padroado Pedrón de
Ouro (Apartado de Correos 627, 15780, Santiago de Compostela) ou ao Concello de
Vilagarcía de Arousa (Concellaría de Cultura-Auditorio, Avda. da Mariña, n.º 27, 36600
Vilagarcía de Arousa, Pontevedra). O tema é libre, pero téñense en conta o tratamento e
as técnicas narrativas empregadas, así como a pureza lingüística e a altura literaria.
Outórgase un primeiro premio de 1.000 euros e dous accésits de 400 cada un. Se así se
estima, poden recomendarse algunhas narracións para a súa publicación nun tomo bianual
coas obras premiadas, até hai pouco editados por Edicións do Castro e na actualidade pola
Editorial Toxosoutos. O xurado está formado por catro especialistas en crítica literaria
designados pola Fundación co asesoramento e a colaboración da Asociación de Escritores
e o Concello de Ourense, reservando a Fundación os postos de presidente, secretario e
moderador (estes dous últimos con voz pero sen voto). En anteriores edicións resultaron
galardoados co primeiro premio: en 1975, Xoán Ignacio Taibo, por A enquisa; en 1976,
Xavier Alcalá, por A fundición; en 1977, João Guisán Seixas, por Número de patente; en
1978, ex aequo Xosé Manuel Martínez Oca, por A negra, e Víctor Fernández Freixanes,
por A caza das cascudas; en 1979, Xoán Ignacio Taibo, por Pacífico sul; en 1980,
Lourenzo Álvarez Ruíz, por RATP; en 1981, ex aequo Tucho Calvo, por A gran novela,
e Xosé Manuel Martínez Oca, por Noite de luar; en 1982, Miguel Suárez Abel, por O
quiquiriquí; en 1983, Antón Castro, por Vida infame de Tristán Fortesende; en 1984 ex
aequo Amancio Liñares Giraut por Nun cuarto para agardar, e Román Raña, por O
último hexagrama; en 1985, Miro Villar, por Augas de silencio; en 1986, Antón Rodríguez
Castro, por O xardín despois da chuvia; en 1987, Miro Villar, por Verbas cruzadas con
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Amaranta; en 1988, ex aequo Bieito Iglesias, por Luanda, e Xosé Miranda, por Na terra
sombría; en 1989, ex aequo Manuel Riveiro Loureiro, por Vindo de volta, e Xan Frenla,
por Conto do diluvio; en 1990, Xoán Piñeiro Cochón, por A liga dos Lambetas; en 1991,
Helena Villar Janeiro, por O cadro; en 1992, Isidro Novo, por A pin up de Beautiful Street;
en 1993, Xosé Luís Santos Cabanas, por Ahoulouuuu...!; en 1994, Manuel Riveiro
Loureiro, por O coxo da Gamboa; en 1995, Antón Riveiro Coello, por Bruca Manigua;
en 1996, Xosé Antón Moreno, por As xeiras de don Xoán; en 1997, Antón Riveiro Coello,
por Sete traxes; en 1998, ex aequo Rosa Aneiros, por A eidosa que izaron as bandeiras,
e Luís González Tosar, por Catro dedos por debaixo do embigo; en 1999, Xosé Luís
Álvarez Pérez, por Marisol de outono; en 2000, Beatriz Dacosta, por Na sombra da lúa;
en 2001, Álvaro Lago, por O crime de Pombal; en 2002, Emma Pedreira, por Os doces
devorados; en 2003, Xosé L. Vázquez Pérez, por De noite non reces aos ídolos; en 2004,
Agustín Agra, por Os límites do inimaxinable; en 2005, Francisco Castro, por Ningún
fascista morreu inxustamente; en 2006, María Esther Fernández Carrodeguas, por Subir
o telón; en 2007, Rubén Ceide Martínez, por A caixa da costureira; en 2008, Iván García
Campos, por Unha casa chea de xanelas; en 2009, Juan Tallón, por Era el; en 2010, Xosé
Alfredo Naz, por O Mal; en 2011, Xosé Amancio Liñares Giraut, por Corografía Obama;
en 2012, Miguel Anxo Martínez por As casas baratas; en 2013, María Cristina Pavón
Mauriz, por Cara a Tiananmen Square; en 2014 Eli Ríos, por Remexido de patacas; en
2015 Adolfo Caamaño, por Pinball do Pombal; e en 2016 Miguel Anxo Martínez Oubiña,
por A vinganza de Valdedeus, e dous segundos premios a Iris Maria Gey López, por
Cranios privilexiados, e a Enma Pedreira, por Poder de alumear. Na edición
correspondente ao ano 2017 outorgáronselle premios a Ariadna Fernández González polo
relato Secuestro, Lionel Rexes Martínez por O tempo dos pexegos e a Xerardo Vidal por
Vilaquinte.
Referencias varias:
- María Rendueles, “Martínez Oubiña se alza con el premio Modesto R. Figueiredo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 8 xaneiro 2017, p. 26.
Informa que o relato A vinganza de Valdedeus foi galardoado entre os setenta e cinco
presentados ao certame, ademais do gañador o xurado decidiu conceder dous accésits, ás
obras Por que estamos aquí? e Poder de alumear. Sinala que a decisión do xurado foi
unánime. Indica a contía do premio e dos accésits. Remata informando que a entrega de
galardóns terá lugar o vindeiro día tres de febreiro nun acto que se celebrará na biblioteca
municipal Varela Jácome.

VI Premio de Microrrelatos Mulleres Progresistas
A Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo crea este premio en 2012. Esta asociación
convocaba anteriormente un premio de novela, que dende 2006 pasara a ser substituído
pola modalidade de relatos. No ano 2011 chegouse a publicar unha obra que reunía os
contos galardoados, editada por Baía Edicións co título Obras breves de imaxinación
[Premios de Relatos “Mulleres Progresistas” 2007-2011]. Neste premio poden participar
todas as mulleres que o desexen, de calquera nacionalidade ou cultura e maiores de
dezaseis anos. Cada participante pode presentar un máximo de tres microrrelatos, en
galego segundo a normativa vixente, cuxo tema será o empoderamento das mulleres,
entendido consonte á estratexia definida na IV Conferencia Mundial das Mulleres de
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Beijing nos seus tres niveis de transformación: o individual, posibilitador de cambios
orientados á consecución dun maior autorrespecto e confianza, así como de poder de
negociación dos propios intereses; o colectivo, posibilitador dos cambios encamiñados á
promoción de vínculos, apoios e recoñecemento mutuo para a defensa dos intereses
comúns e, por último, a transformación social que proporciona cambios dirixidos a
visibilizar e valorar as mulleres na sociedade e a eliminar as discriminacións de xénero
existentes. Enlazando o carácter reivindicativo coa vertente literaria, o microrrelato ten
que ter unha natureza narrativa e non de mera proclama. Son valorados aspectos como a
calidade literaria e a orixinalidade das obras, así como de adecuación ao tema central do
concurso. Os microrrelatos deben levar título e ter un máximo de cen palabras (excluído
o propio título). As obras, orixinais e inéditas, non difundidas por ningún tipo de medio,
nin en papel, nin electrónico, non deben atentar contra os dereitos á intimidade, á honra e
á propia imaxe de terceiros/as ou ter connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias.
As autoras responden ante a organización da autoría e orixinalidade do microrrelato.
Segundo o número e calidade dos orixinais recibidos desígnanse entre cinco e dez
finalistas, entre as que se elixen os premios do certame: 1º Premio: 300 euros, figura e
diploma, 2º Premio: 200 euros e diploma, e 3º Premio: 100 euros. Os traballos preséntanse
no formulario que consta na web da asociación, apuntando tamén o nome, apelidos, DNI,
data de nacemento, enderezo postal, enderezo electrónico e teléfono de contacto. No caso
de participantes menores de idade, teñen que estar asistidas por quen ostente a súa tutela
legal, quen debe encher os apartados correspondentes do formulario de envío dando o seu
consentimento. O fallo do xurado publícase o 8 de marzo do ano seguinte, Día
Internacional dos Dereitos das Mulleres, podendo quedar desertos calquera ou todos os
premios se as obras presentadas non reúnen unha calidade mínima. O xurado está formado
por mulleres do mundo do asociacionismo feminino, as Letras e a Cultura, sendo
inapelábel a súa decisión. Dentro do xurado está unha representante de Mulleres
Progresistas. Os microrrelatos premiados e finalistas, así como aqueles que o xurado
estima dignos de difusión, son colgados na web da Asociación Mulleres Progresistas, polo
que as autoras ceden gratuitamente os seus dereitos editoriais sobre estes á entidade
organizadora. Na edición de 2017 recibiu o primeiro premio o microrrelato Metamorfose,
de Emma Pedreira Lombardía; o segundo premio foi para A fiestra con memoria, de Pilar
Vilaboy Freire; e o terceiro premio para Seo materno, de Ana Padín Calviño.

Premio Nacional de Narrativa
Ver apartado X.5. deste Informe.

III Premio de Narración Curta Nélida Piñon
O Concello de Cotobade, a Deputación de Pontevedra e a Consellaría de Cultura
convocan este premio de relato curto co obxectivo de fomentar a creación literaria en
lingua galega e honrar as raíces galegas da escritora Nélida Piñón. Os concursantes
deberán ser maiores de dezaoito anos, que presenten relatos en lingua galega, orixinais e
inéditos, cun mínimo de sete e un máximo de quince páxinas, en corpo doce e con tipo
de letra Times New Roman, grampados e encadernados. Os relatos enviaranse baixo
pseudónimo ou lema ao enderezo Concello de Cotobade, Consellaría de Cultura, Chan
11, Carballedo, CP- 36856, Cotobade. Tamén se ofrece a posibilidade de envialos por
correo electrónico. O premio estaba dotado de 6.000 euros, mais na actualidade é de 4.000
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euros para o primeiro premio e mais con dous accésits de 1.000 euros cada un, ademais
da publicación das obras seleccionadas. Na primeira edición, celebrada no ano 2014, o
xurado, composto por Armando Requeixo, Fina Casalderrey e Carmen Villarino,
outorgou o premio a Jesús Castro Yáñez por O vello e o Minotauro. Na segunda edición,
o xurado, composto polo presidente do Centro PEN Galicia, Luís González Tosar, a
profesora de Lingua Galega e Literatura Malores Villanueva Gesteira e a xornalista e
escritora Ana Cabaleiro López, galardoou Daniel Asorey Vilar, por Anatema, e os accésits
para Rosendo Cid, por 37 vidas breves, e Xesús Fraga por Roller Girl. A III edición inda
non foi convocada.

III Premio Literario de Relato Nortear
Concurso promovido pola Consellaría de Cultura, a Dirección Rexional de Cultura do
Norte e Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal. Ten
como principal obxectivo incentivar a creatividade da mocidade escritora de Galicia e do
norte do país veciño. Poden participar todas as persoas nacidas ou empadroadas na Rexión
Norte de Portugal ou en Galicia con idades comprendidas entre os dezaseis e trinta e seis
anos. Os relatos deberán ser orixinais, inéditos e escritos en portugués ou galego, cunha
extensión comprendida entre as cinco mil e as oito mil palabras. O premio consiste en
2.000 euros e a publicación da obra en edición bilingüe. Nesta edición correspondente ao
ano 2017, o prazo de entrega rematou o día 30 de abril. A obra foi seleccionada entre un
total de trinta e un traballos presentados, de autores e de autoras entre os dezaseis e os
trinta e seis anos de Galiza e do Norte de Portugal. Presidido por Carla Sofia Amado,
directora do Instituto Camões e integrado por Carlos Arias, en representación da
Secretaría Xeral de Cultura; pola escritora galega Inma López Silva, polo escritor
portugués João Pedro Mésseder; pola Editora Edítame, representada por Carlos Lopes e
por Celeste Pereira, o xurado seleccionou o relato 34, Rue Saint Jacques da escritora
lucense Cecilia Fernández Santomé.
Referencias varias:
- M. M., “La vilalbesa Cecilia Fernández Santomé gana el III Premio Literario Nortear”,
El Progreso, “A Chaira”, 2 outubro 2017, p. 18.
Informa que o relato 34, Rue Saint Jacques foi galardoado entre os trinta e un presentados
ao certame, de autores entre dezaseis e trinta e seis anos de idade e de Galicia e do norte
de Galicia. Detalla os membros do xurado e reproduce o seu ditame. Indica a contía do
premio e a súa finalidade. Remata informando que a autora vilalbesa recibirá o galardón
nun acto que se celebrará en novembro.

XVII Premio de Novela por entregas
La Voz de Galicia e Canal Voz, co patrocinio do Ámbito Cultural de El Corte Inglés,
convocan este premio dende 2001. Nel poden participar todas as persoas que presenten
unha novela inédita, en galego, dividida necesariamente en trinta e un capítulos da mesma
extensión (tres mil cincocentos caracteres, con espazos incluídos), e que non opten a
outros concursos. As obras teñen que presentarse en catro copias impresas a dobre espazo
por unha soa cara, ademais dunha copia en formato PDF gravada nun CD dirixidas ao
1148

Premio de Novela por entregas de La Voz de Galicia. Avenida da Prensa, parcelas 84 e 85
no Polígono Industrial de Sabón (15142 Arteixo, A Coruña) polo sistema de plica
pechada. Estabelécese un único premio dotado de 6.000 euros e a publicación da novela
na sección de “Páxinas Literarias” de La Voz de Galicia ao longo do mes de agosto e
simultaneamente na súa páxina web (www.lavozdegalicia.es). Ademais, existe a
posibilidade de edición da obra gañadora en formato libro, dentro do ano, e nas condicións
habituais de devengo de dereitos de autor. Trátase dun galardón paralelo ao de narrativa
curta “Relatos de verán”, que comezou no ano 2000. Na primeira edición, o xornal
convocante publicou, por fascículos e fóra de concurso, a novela O xabaril branco (2000),
de Tucho Calvo; a partir de entón, as obras sométense a concurso. En anteriores edicións
resultaron gañadores Marilar Aleixandre, en 2001, por Unha presa de terra (2001);
Miguel Suárez Abel, en 2002, por O repenique de Beatriz Goldar (2003); Xosé Antonio
Perozo, en 2003, por Caderno de Riparia (2004); Ángel de la Cruz, en 2004, por O
descenso do derradeiro ocaso (2005); Carlos Freire Cordeiro, en 2005, por Acio
sanguento (2005); Santiago Lopo, en 2006, por Game over (2007); Concha Blanco, en
2007, por Habitación 202 (2008); Emilio Alonso, en 2008, por Mercurio (2009); Alberto
Ramos, en 2009, por Con acuse de recibo (2010); An Alfaya, en 2010, por Vía Secundaria
(2011); Diego Ameixeiras, en 2011, por Historias de Oregón (2011); Fran Alonso, en
2012, por A punta de pistola (2012); Francisco Castro, en 2013, por O corazón da Branca
de Neve (2013); María Reimóndez, en 2014, por A dúbida (2014); Arantza Portabales
Santomé, en 2015, por Sobrevivindo; Blanca Riestra, en 2016, por Noire Compostela
(2016); e en 2017 a obra gañadora foi A senda de sal (2017), de Francisco Javier
Fernández Davila (Canido, Vigo, 1974).
Referencias varias:
- Héctor J. Porto, “Francisco Javier Fernández Davila. ʻVigo, na Segunda Guerra
Mundial, era unha especie de Casablanca”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xullo 2017,
p. 40.
Recolle unha entrevista co gañador do premio de novela por entregas de la voz 2017,
Francisco Javier Fernández Davila. A súa obra é A senda da sal que foi fortemente
influenciada polo oficio de seu pai como mariñeiro de altura. A obra mestura literatura e
historia sobre o papel de Vigo durante a Segunda Guerra Mundial.
- Ramón Nicolás, “Unha voz nova para un galardón consolidado”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Premio de novela por entregas”, “Cea literaria”, 28 xullo 2017, p. 10.
Dá conta do galardon á obra A senda de sal de Francisco Javier Fernández Davila, faise
un breve percorrido biográfico sobre o autor e unha pequena síntese sobre a temática da
obra coa que obtivo o galardón. Finalmente, achega información sobre a historia do
premio.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo I”, “Derradeira”, 1 agosto 2017, p. 34.
Reprodúcese o primeiro capítulo da “Novela por entregas” A senda de sal, de F. J.
Fernández Davila, publicada nesta sección de La Voz de Galicia ao longo do mes de
agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de Abraldes.
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- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo II”, “Oceáno invisible”, 2 agosto 2017, p. 34.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo III”, “Mar do Miñor”, 3 agosto 2017, p. 34.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo IV”, “A Virxe do Carme”, 4 agosto 2017, p. 31.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo V”, “Mestre”, 5 agosto 2017, p. 38.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo VI”, “Dante”, 6 agosto 2017, p. 39.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo VII”, “Pai”, 7 agosto 2017, p. 24.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo VIII”, “Inverno do 39”, 8 agosto 2017, p. 29.
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Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo IX”, “Cable inglés”, 9 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo X”, “Nemo”, 10 agosto 2017, p. 34.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XI”, “Xigante”, 11 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XII”, “Valse”, 12 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XIII”, “Anxo”, 13 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XIV”, “Mar de fondo”, 14 agosto 2017, p. 24.
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Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XV”, “Árbore”, 15 agosto 2017, p. 34.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- Xesús Fraga, “Una tesis saca del olvido el papel de las agencias periodísticas del siglo
XIX”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 agosto 2017, p. 36.
Con motivo de explicar o contido dunha tese na que se estudou as empresas pioneiras na
distribución de contidos literarios, salienta o papel desenvolvido por este xornal que cada
mes de agosto a creación literaria ocupa un lugar destacado coa convocatoria deste
galardón literario.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XVI”, “José Antonio”, 16 agosto 2017, p. 35.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XVII”, “Candea”, 17 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XVIII”, “Árbore de colón”, 18 agosto 2017, p. 34.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XIX”, “Anti-Caronte”, 19 agosto 2017, p. 37.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
1152

Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XX”, “Viúva de ninguén”, 20 agosto 2017, p. 34.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXI”, “Propiedade do Führer”, 21 agosto 2017, p. 24.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXII”, “A illa dos xitanos”, 22 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXIII”, “Refuxiados en Panxón”, 23 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXIV”, “Os fillos”, 24 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXV”, “Bernardo”, 25 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
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- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXVI”, “A banda”, 26 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXVII”, “O enterro”, 27 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXVIII”, “A visita”, 28 agosto 2017, p. 24.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXIX”, “Sereas”, 29 agosto 2017, p. 33.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXX”, “Little boy”, 30 agosto 2017, p. 30.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
- F. J. Fernández Davila, “A senda de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas”, “Capítulo XXXI”, “A carta”, 31 agosto 2017, p. 35.
Reprodúcese un resumo do anterior capítulo e a entrega do seguinte capítulo da “Novela
por entregas” A senda de sal, de F. J. Fernández Davila, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración, a cor, de
Abraldes.
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III Concurso de relatos Parque das Illas Atlánticas
Certame convocado pola Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galicia co
obxectivo de celebrar o Día Mundial dos Animais. Presenta dúas categorías: xuvenil (de
entre dez e dezasete anos) e adultos (maiores de dezaoito anos); e dúas modalidades:
relatos curtos (mínimo de novecentas palabras e máximo de mil cincocentas) e
microrrelatos (inferior a cincocentas palabras). A temática dos relatos deberá estar
relacionada cos valores e o patrimonio do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia,
como a súa flora e fauna, paisaxe, tradición, lendas e historias sobre os distintos
arquipélagos que constitúen o Parque Nacional. Os relatos deberán enviaranse baixo
pseudónimo, ben por correo ordinario (Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia.
Rúa Oliva 3, Vigo 36202) ou por e-mail ao enderezo iatlanticas@xunta.es. Nesta III
edición o prazo de presentación estivo aberto até o 21 de decembro de 2017. O premio
consistirá nunha visita ao Parque Nacional e un lote de material divulgativo relacionado
con espazos protexidos. Os textos premiados editaranse en libro, entregándolle cinco
exemplares da publicación ás persoas gañadoras, tres aos clasificados e un a cada
participante. Gañadoras???
Referencias varias:
- C. F. “El Parque Illas Atlánticas convoca un concurso de relatos y otro de fotografía”,
Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 484, “O Morrazo/Marín/Bueu”, 5 agosto
2017, p. 4.
Recóllense as principais bases deste concurso así como as datas de entrega.

XVI Concurso Relatos de Verán. La Voz de Galicia
No ano 2000, por vez primeira, La Voz de Galicia convidou os escritores afeccionados a
que enviasen os seus relatos para seren publicados durante todos os días do mes de agosto
na sección “Páxinas literarias”. Estas páxinas incluíron fóra de concurso unha sección
dedicada a escritores coñecidos, para daren cabida tamén á publicación por capítulos da
obra que resultara gañadora do premio “Novela por entregas”. Dende ese ano, La Voz de
Galicia e Canal Voz convocan este concurso dirixido a persoas de todas as idades con
textos inéditos, de tema libre, escritos en galego ou castelán, que deben ser enviados xunto
a unha pequena biografía con fotografía tamaño carné e os datos persoais, a La Voz de
Galicia (Avda. da Prensa, n.º 84-85, Polígono de Sabón, 15142 Arteixo, A Coruña) ou ao
correo electrónico relatos@lavoz.es. Os orixinais non poden exceder as vinte e cinco liñas
mecanografadas de corpo once (uns dous mil cen caracteres). Un xurado encárgase de
seleccionar os relatos para ser publicados ao longo do mes de agosto no xornal e na súa
páxina en liña. As persoas lectoras de La Voz de Galicia serán as encargadas de elixir cada
semana o mellor conto dos autores e autoras noveis que se publicaron durante ese período
emitindo o seu voto por medio duns cupóns diarios que aparecen no xornal. Polo feito de
participar na votación, entran nun sorteo semanal dunha selección de libros da editorial
Biblos Clube de Lectores. Existen dúas modalidades: menores de dezaseis anos e maiores
de dezaseis anos. Os premios na XVI edición de 2017 foron: para os maiores de dezaseis
anos, un bono para unha viaxe a Dublín, elixida pola UNESCO como Cidade da
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Literatura, para dúas persoas; para os menores desta idade unha tablet. O prazo de
presentación foi dende o 15 de xuño até o 15 de xullo de 2017.
Referencias varias:
- Raquel Pardo Rodríguez, “Trinta e sete”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 1 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Raquel Pardo Rodríguez, titulado Trinta e sete.
- Manuel Iglesias Nanín, “Futuro imperfecto”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 1 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Manuel Iglesias Nanín, titulado Futuro imperfecto.
- David Manuel Neira Sieira, “Vinte pesetas en goma de mascar”, La Voz de Galicia,
“Relatos de verán”, “Relato”, 1 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por David Manuel Neira Sieira, titulado Vinte pesetas en goma de mascar.
- María Calvar Giráldez, “Unha noite sen min”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 1 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por María Calvar Giráldez, titulado Unha noite sen min.
- Alejandra Badás Ares, “Adeus”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 2
agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Alejandra Badás Ares, titulado Adeus.
- Pedro J. Rovira Magariños, “Baruxía”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”,
2 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Pedro J. Rovira Magariños, titulado Baruxía.
- Rosario Barros Peña, “¡Sonche troitas!”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 3 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Rosario Barros Peña, titulado ¡Sonche troitas!.
- Pablo Nogueira Campo, “O avó”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 3
agosto 2017, p. 35.
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Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Pablo Nogueira Campo, titulado O avó.
- Beni Vidal Tomé, “Nos arredores da illa da Creba”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, “Relato”, 4 agosto 2017, p. 31.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Beni Vidal Tomé, titulado Nos arredores da illa da Creba.
- María González Mosquera, “Carmiña”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”,
5 agosto 2017, p. 38.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por María González Mosquera, titulado Carmiña.
- Divina Novio Seoane, “Bágoas polo planeta azul”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, “Relato”, 5 agosto 2017, p. 38.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Divina Novio Seoane, titulado Bágoas polo planeta azul.
- Rosa Conde De la Torre, “Ollos de sal”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”,
5 agosto 2017, p. 39.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Rosa Conde De la Torre, titulado Ollos de sal.
- Lucía Boullosa Álvarez, “Un camiño”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”,
6 agosto 2017, p. 39.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Lucía Boullosa Álvarez, titulado Un camiño.
- Anxo López Gómez, “O silencio de ámbar dunha noite de verán”, La Voz de Galicia,
“Relatos de verán”, “Relato”, 6 agosto 2017, p. 40.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Anxo López Gómez, titulado O silencio de ámbar dunha noite de verán.
- Sabela Rodríguez Vázquez, “Nisto decido eu”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 8 agosto 2017, p. 29.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Sabela Rodríguez Vázquez, titulado Nisto decido eu.
- Mónica Penas Vázquez, “O tolo do outeiro”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 8 agosto 2017, p. 29.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Mónica Penas Vázquez, titulado O tolo do outeiro.
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- María Isabel Pereira, “O repartidor”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 9
agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por María Isabel Pereira, titulado O repartidor.
- Mª Francisca Rodríguez Cabanas, “A chaqueta do espantallo”, La Voz de Galicia,
“Relatos de verán”, “Relato”, 9 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Mª Francisca Rodríguez Cabanas, titulado A chaqueta do espantallo.
- Gerardo Fernández Blanco, “Homenaxe ao gaiteiro de Guillarei”, La Voz de Galicia,
“Relatos de verán”, “Relato”, 10 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Gerardo Fernández Blanco, titulado Homenaxe ao gaiteiro de Guillarei.
- María Dolores Sánchez Leira, “A derradeira viaxe”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, “Relato”, 10 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por María Dolores Sánchez Leira, titulado A derradeira viaxe.
- Francisco Maceira Rodríguez, “Un souto no Sáhara”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, “Relato”, 10 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Francisco Maceira Rodríguez, titulado Un souto no Sáhara.
- Jerónimo Prieto Gutiérrez, “O gafe”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”,
11 agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Jerónimo Prieto Gutiérrez, titulado O gafe.
- David Moreno Naya, “Orixes”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 13
agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por David Moreno Naya, titulado Orixes.
- David Moreno Naya, “Orixes”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 14
agosto 2017, p. 24.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por David Moreno Naya, titulado Orixes.
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- David Collazo Dubra, “O tesouro”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 14
agosto 2017, p. 24.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por David Collazo Dubra, titulado O tesouro.
- J. Manuel Bouzamayor Riola, “A derradeira oportunidade”, La Voz de Galicia, “Relatos
de verán”, “Relato”, 15 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por J. Manuel Bouzamayor Riola, titulado A derradeira oportunidade.
- Manuel Antonio Sánchez Sánchez, “10+3+9; 10.30”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, “Relato”, 15 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Manuel Antonio Sánchez Sánchez, titulado 10+3+9; 10.30.
- Xesús Fraga, “Una tesis saca del olvido el papel de las agencias periodísticas del siglo
XIX”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 agosto 2017, p. 36.
Con motivo de explicar o contido dunha tese na que se estudou as empresas pioneiras na
distribución de contidos literarios, salienta o papel desenvolvido por este xornal que cada
mes de agosto a creación literaria ocupa un lugar destacado coa convocatoria deste
concurso.
- Ramón Coira Luaces, “Ramiro”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 16
agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Ramón Coira Luaces, titulado Ramiro.
- Lucía Ramiro Taboada, “Habitación 234”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 16 agosto 2017, p. 36.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Lucía Ramiro Taboada, titulado Habitación 234.
- Ana Isabel Prol Álvarez, “A historia da avoa”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 17 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Ana Isabel Prol Álvarez, titulado A historia da avoa.
- J. Antonio Giao Caramés, “O señor Xosé”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 18 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por J. Antonio Giao Caramés, titulado O señor Xosé.
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- Jesús Garabato Rodríguez, “A derradeira etapa”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 18 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Jesús Garabato Rodríguez, titulado A derradeira etapa.
- Julia García Madriñán, “Chispazos”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”,
22 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Julia García Madriñán, titulado Chispazos.
- Laia Baroja, “Os mergulladores”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 23
agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Laia Baroja, titulado Os mergulladores.
- Manuel Anxo Rey Chao, “Laura”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 23
agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Manuel Anxo Rey Chao, titulado Laura.
- Sabela Seoane Lorenzo, “O lapis vermello”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 23 agosto 2017, p. 34.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Sabela Seoane Lorenzo, titulado O lapis vermello.
- Amalia Barge Bustabad, “Arroz con lubrigante”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 24 agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Amalia Barge Bustabad, titulado Arroz con lubrigante.
- Lara Álvarez, “Galego”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 26 agosto
2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Lara Álvarez, titulado Galego.
- Irene Castro Barreira, “¿Masculinidade?”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 27 agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Irene Castro Barreira, titulado ¿Masculinidade?.
- José Luis F. Sarceda, “O morgado”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, “Relato”, 28
agosto 2017, p. 24.
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Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por José Luis F. Sarceda, titulado O morgado.
- Alejandro García Rey, “Outubro negro”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 28 agosto 2017, p. 24.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Alejandro García Rey, titulado Outubro negro.
- Manuela Vicente Fernández, “O baile de Sabela”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 29 agosto 2017, p. 33.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Manuela Vicente Fernández, titulado O baile de Sabela.
- María Hermida Martínez, “Un outono pola beira do río”, La Voz de Galicia, “Relatos de
verán”, “Relato”, 30 agosto 2017, p. 30.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por María Hermida Martínez, titulado Un outono pola beira do río.
- Daniel Granell Otero, “O baile dos domingos”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 31 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Daniel Granell Otero, titulado O baile dos domingos.
- Julia Boullosa Álvarez, “Paxaros guiadores”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”,
“Relato”, 31 agosto 2017, p. 35.
Sección que acolle relatos curtos durante todo o mes de agosto. Neste caso reprodúcese
o realizado por Julia Boullosa Álvarez, titulado Paxaros guiadores.

XI Premio Narrativa Breve Repsol
Premio convocado dende o ano 2006 polo complexo Repsol-YPF e dende 2010 pola
Fundación Repsol, en colaboración coa Consellaría de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia co fin de contribuír ao desenvolvemento da literatura
galega. Conta co apoio da Real Academia Galega, a Asociación Galega de Editores e a
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e coa colaboración da Editorial
Galaxia. Anteriormente estaba dotado dun premio de 6.000 euros, na terceira edición a
contía aumentou até os 9.000 euros e no ano 2013 até os 12.000, ademais da publicación
da obra na Editorial Galaxia. Poden concorrer todos os autores e todas as autoras que o
desexen, agás a persoa gañadora da edición anterior. Os traballos, orixinais e inéditos,
escritos en lingua galega seguindo a normativa vixente, cunha extensión entre cincuenta
e cento vinte folios deben presentarse encadernados en seis copias, mecanografados a
dobre espazo, participarase seguindo o sistema de plica e dirixirse ao Complexo Industrial
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Repsol YPF (Apartado 700, 15080 A Coruña). O xurado está conformado por un
representante da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellaría de Cultura; outro
da Fundación Repsol, un da Real Academia Galega, outro da Asociación de escritoras e
escritores en Lingua Galega e un da Editorial Galaxia. En edicións anteriores o galardón
recaeu en Se algún día esta muller morta, do xornalista Miguel Sande, en 2006; Así nacen
as baleas, de Anxos Sumai, en 2007; A verdade como mal menor, de Xosé Luís Martínez
Pereiro, en 2008; Os Fíos, de Xurxo Sierra Veloso, en 2010; Microbios e outros
paquidermos, de Fernando Díaz-Castroverde Gómez, en 2011; A forma das nubes, de
María López Sández, en 2012; O derradeiro libro de Emma Olsen, de Berta Dávila, en
2013; e A diagonal dos tolos, de Santiago Lopo, en 2014; en 2015 Marcos S. Calveiro
(Vilagarcía de Arousa, 1968), por Fontán (2015); en 2016 Daniel Asorey (Santiago de
Compostela, 1970), por Nordeste (2016). Na edición de 2017 fíxose co premio Xose
Antonio Neira Cruz, por O sono das sereas (2017).
Referencias varias:
- Francisco Cernadas, “Convocado la XI Edición del Premio Narrativa Breve”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 6 xullo 2017, p. 37.
Dá conta da posta en marcha da XI edición do premio Repsol, destaca a consolidación do
premio, sinala os requisitos das obras presentadas e da contía dos premios outorgados.
Ademais sinala a participación das tres entidades que lle dan vida ao certame.
- Joan Estévez, “Neira Cruz, gana el Premio de Narrativa Breve Repsol 2017”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 5 outubro 2017, p. 35.
Fala sobre a obra do escritor gañador do premio Repsol e da inspiración do seu autor ao
ver unhas tallas na igrexa de Santiago de traba, en Laxe. Destaca da súa obra o
desenvolvemento das personaxes e o emprego de tres voces durante a historia.
- Xesús Fraga, “Neira Cruz gaña o Repsol cunha obra ambientada na Costa da Morte”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 outubro 2017, p. 42.
Recolle a entrega dun galardón de 12.000 euros a Neira cruz por ser o gañador do premio
Repsol coa súa obra O sono das sereas.
- Laura Tutor, “Xosé Antonio Neira Cruz gaña o XI Premio de Narrativa Breve Repsol”,
Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 5 outubro 2017, p. 37.
Da conta da obra O sono das sereas como gañadora do premio. O fallo tivo lugar na
refinería Repsol en A Coruña por ser unha obra cun cambio temático e recursos estilísticos
diferentes dos anteriores.
- Jaureguizar, “Neira Cruz gana el Repsol con una obra sobre ʻunha saga de sereas
postradas”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 5 outubro 2017, p. 54.
Informa de que o gañador do noveno premio de Narrativa Breve Repsol en Lengua
Gallega foi Xosé Antonio Neira Cruz coa obra O sono das sereas. Esta conta con tres
personaxes que van alternando primeira e terceira persoa. Destaca como portavoz do
xurado Carlos Lema.
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XVII Certame Literario de Relatos Curtos Os Viadutos
Organizado polo Departamento de Xuventude do Concello de Redondela, o certame
está dirixido a persoas con idades comprendidas entre os dezaoito e os trinta e cinco anos
que presenten orixinais, inéditos escritos en galego, cunha extensión mínima de quince
folios e máxima de vinte. Os orixinais enviaranse nun sobre ao Departamento de
Xuventude (Paseo da Xunqueira s/n, 36800, Redondela, Pontevedra). No interior deben
incluírse catro copias en papel e outra en soporte dixital, sen asinar e encabezadas polo
título do relato e pseudónimo, e un sobre pechado cos datos do autor e unha fotocopia do
DNI. Estabelécese un primeiro premio de 1.200 euros e un segundo de 600. coa
posibilidade de dous accésits sen dotación económica. Os premios inclúen a publicación
da obra seleccionada. Na XVII edición as obras tiñan que ser enviadas antes do 3 de
marzo de 2017 ao Departamento de Xuventude do Concello de Redondela. O galardón
desta edición recaeu en Daniel Martínez Mariño, co seu relato O profesor de piano; Antía
Yáñez Rodríguez, con Pobonovo foi a finalista; Beatriz López Dorado e Roi Vilar Ponte
obtiveron os dous accésit concedidos neste premio, cos seus textos, respectivamente: As
vacas non usan stilettos e As tres mortes (por asfixia) de Ester V. Lavandeira.
Referencias varias:
- I. L. M., “O certame ‘Viadutos’ faise maior”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área
metropolitana”, 15 decembro 2017, p. 14.
Dá conta de que na décimo sétima edición do certame de relatos curtos “Viadutos”
achegará un premio de gran contía coa colaboración do Concello de Redondela e a
editorial Galaxia, ademais, achega as principais bases do concurso.

XVII Premio Vicente Risco de Creación Literaria, anteriormente coñecido como
Premio Risco de Literatura Fantástica
En 1999 o Concello de Ourense, a Fundación Vicente Risco e a Editorial Sotelo Blanco
convocaron por primeira vez este premio, concibido como homenaxe á memoria de
Vicente Martínez-Risco e do seu fillo Antón Martínez-Risco, para premiar a mellor obra
de literatura fantástica do ámbito galego. Dende o ano 2006, este galardón pasou a
denominarse Premio Vicente Risco de Creación Literaria e a el poden presentarse todo
tipo de obras de carácter literario. A súa dotación é de 6.000 euros e a publicación do
texto. A extensión dos traballos, inéditos e redactados na normativa vixente, pode variar
entre os cento cincuenta e trescentos folios. Os orixinais deben presentarse por
sextuplicado, en soporte papel (tamaño DIN-A4), mecanografados por unha soa cara e a
dobre espazo e seguindo o sistema de plica. Os traballos envíanse ao Rexistro Municipal
do Concello de Ourense. O xurado componse de cinco persoas escollidas entre
personalidades recoñecidas do mundo da literatura, unha das cales é elixida polo concello
para presidilo. En anteriores edicións foron premiadas A rosa de Borges (2000), de Xosé
Carlos Caneiro, no ano 2000; O caderno (2001), de Xabier López López, en 2001; A
embaixada do vinagre (2002), de Xosé Luís Martínez Pereiro, en 2002; O sangue dos
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camiños (2003), de Ramón Caride Ogando, en 2003; Un escuro rumor tralo silencio
(2005), de Isidro Novo, en 2005; Os mércores de Fra (2006), de Xurxo Sierra Veloso, en
2006; Para dicir abril (2008), de Xosé Vázquez Pintor, en 2007; A do vinte e un (2010),
de Hixinio Puentes Novo, en 2009; Deus xogando aos dados, de Fernando Méndez, en
2010; Olladas (2012), de Adelaida Vidal Vizcaya, en 2011; Todos os días, de Alberto
Manuel Ramos Ríos, en 2012; As escaleiras do gran hotel, de Rubén Martínez Alonso,
en 2013; e A verdade nos espellos, de Rubén Eyré, en 2014; Transición, de Pablo
Fernández Barba, en 2015; Os donos das cinsas, de Benigno Yáñez Pérez, en 2016. Na
edición de 2017 o xurado, composto por Pablo Fernández Barba, gañador da pasada
edición, Carlos Rafael Ramos, poeta e activista cultural, Llerena Perozo Porteiro, crítica
literaria, David Cortizo Conde, editor de Urco Editora, Luís Martínez-Risco Daviña, en
representación da Fundación Vicente Risco, concedeu o galardón á obra A simetría das
bestas de Alberto Ramos.

IV Certame Nacional de Relatos Vigo Histórico
A Asociación de Comerciantes Vigo Histórico, coa colaboración da Editorial Elvira,
convoca este premio dirixido a maiores de idade que presenten obras en castelán ou
galego. O tema será libre pero a acción debe transcorrer na zona histórica de Vigo. Os
relatos deberán ser inéditos, orixinais, cunha extensión mínima de catro folios e máxima
de oito. Enviaranse por email a info@editorialelvira.es. A partir desta IV edición, o
Certame de relatos Vigo Histórico terá primeiro e segundo premio, ademais de catro
accésits. Darase un primeiro premio (cunha dotación de mil euros) e poderanse conceder
até cinco accésits, un para cada xénero narrativo (negro, erótico/romántico,
fantástico/terror, humor e costumista) onde se poidan incluír os relatos. A Editorial Elvira
publicará un libro co relato gañador e os cinco accésits en caso de habelos e calquera
outro relato que sexa merecente de ser publicado. Na edición de 2017 o xurado composto
polos escritores Ledicia Costas e Julio Alonso, o pintor Antón Pulido, o editor Bieito
Ledo, as filólogas Concepción Varela e Patricia Meira e os xornalistas Noelia Otero y
Jacobo Buceta. O galardón foi para María Rodríguez, polo relato 1972.
Referencias varias:
- R. S., “Julia Tomé Ortega. ʻLa escritura es muy terapéutica, me hace salir de la dinámica
del hospital y me relaja”, Atlántico Diario, “Vigo”, 14 xaneiro 2017, p. 8.
Recolle unha entrevista coa gañadora dun premio literario en Lalín, Julia Tome Ortega. A
escritora publicou unha peza que escribiu para o terceiro certame de relatos Vigo
Histórico e ela mesma fala da súa carreira como escritora e os beneficios que lle reporta
escribir literatura.
- M. N., “María Rodríguez, gañadora do certame ʻVigo histórico’”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 30 setembro 2017, p. 11.
Informa sobre a obra O relato 1972 que foi o gañador no certame de relatos Vigo
Histórico. A entrega tivo lugar na Casa Galega.
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XXXIV Premio Xerais de Novela
Convocado por Edicións Xerais de Galicia dende o ano 1984, os orixinais deben ser
presentados por sextuplicado e mecanografados a dobre espazo nos locais sociais de
Edicións Xerais de Galicia (Rúa Dr. Marañón, n.º 12, 36211 Vigo), segundo o sistema de
plica. Nas primeiras convocatorias deste premio o xurado estaba constituído por críticos
e estudosos da literatura, pero a partir de 1988, coa introdución do lema “A forza dos
lectores”, fíxose unha selección de cinco membros entre lectores en xeral, que xunto a un
secretario con voz e sen voto, que representa á editorial compoñen o xurado. Poden
concorrer persoas de calquera nacionalidade que presenten os textos inéditos e orixinais
en lingua galega, seguindo a normativa vixente. Edicións Xerais de Galicia resérvase os
dereitos de edición sobre a novela premiada en todas as linguas, coa posibilidade de ceder
tales dereitos a terceiros. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos están libres do
pagamento de dereitos de autor e o beneficiario do premio, dotado de 15.000 euros, ten
que comprometerse a renunciar expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos
dereitos, recibindo cincuenta exemplares da obra publicada. En edicións anteriores os
galardóns foron para as seguintes obras: Crime en Compostela (1984), de Carlos
González Reigosa, en 1984; As horas de cartón (1985), de Lois Xosé Pereira, en 1985;
No ano do cometa (1987), de Xoán Bernárdez Vilar, en 1986; Para despois do adeus
(1987), de Xosé Ramón Pena, en 1987; O bosque das antas (1988), de Francisco X.
Fernández Naval, en 1988; Galván en Saor (1989), de Darío Xohán Cabana, en 1989; As
baleas de Eduardo Reinoso (1990), de Alfonso A. Cáccamo, en 1990; Agosto do 36
(1991), de Xosé Fernández Ferreiro, en 1991; O infortunio da soidade (1992), de Xosé
Carlos Caneiro Pérez, en 1992; O cervo na torre (1994), de Darío Xohán Cabana, en
1994; Unha noite con Carla (1995), de Aníbal Calvo Malvar, en 1995; A velocidade do
frío (1996), de Manuel García Seixas, en 1996; Manancial (1997), de Xavier Manteiga,
en 1997; Morning Star (1998), de Xosé Miranda Ruíz, en 1998; Pensa nao (1999), de
Anxo Angueira Viturro, en 1999; Expediente Artieda (2000), de Luís Rei Núñez, en 2000;
Teoría do caos (2011), de Marilar Aleixandre, en 2001; Concubinas (2002), de Inma
López Silva, en 2002; Casa Skylab (2003), de Santiago Jaureguizar, en 2003; O exiliado
e a primavera (2004), de Manuel Veiga, en 2004; Herba moura (2005), de Teresa Moure,
en 2005; Tres segundos de memoria (2006), de Diego Ameixeiras, en 2006; Cardume
(2007), de Rexina Rodríguez Vega, en 2007; O xardín das pedras flotantes (2008), de
Manuel Lourenzo González, en 2008; Sol de inverno (2009), de Rosa Aneiros, en 2009;
Periferia (2010), de Iolanda Zúñiga, en 2010; Extramunde (2011), de Xavier Queipo, en
2011; Tonas de laranxa (2012), de María Lorenzo Miguéns e Manuel Lorenzo Baleirón,
en 2012; Cadeas (2013), de Xabier López López, en 2013; Dende o conflito (2014), de
María Reimóndez, en 2014; De remate (2015), de Héctor Cajaraville, en 2015; e anuel
Esteban Domínguez (Vigo, 1971) pola obra A ira dos mansos (2016). No ano 2017 o
xurado, composto por Ana González Liste (xornalista), Marcos Lorenzo (xestor cultural),
Diana Pastoriza (profesora de inglés da EOI e asesora TIC no CAFI), Lois Pérez Díaz
(mestre e contador de historias), Afra Torrado (poeta e estudante de Belas Artes) e Fran
Alonso (secretario do xurado), en representación de Xerais, con voz e sen voto, decidiu
galardoar a A arte de trobar (2017), de Santiago Lopo, elixida entre as corenta e dúas
obras a concurso.
Referencias varias:
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- Ágatha de Santos, “Santiago Lopo. ʻEscribo pensando en lo que a mí me gustaría leer”,
Faro de Vigo, “Sociedad”/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 4 xuño 2017, p. 39.
Recolle unha entrevista co escritor Santiago Lopo sobre a súa obra gañadora do XXXIV
Premio Xerais de Novela, A arte de trobar. O autor describe o proceso que emprega cando
escribe para o lector e remarca que ser profesor de francés facilitoulle a tarefa de
documentarse sobre latín, occitano e francés.
- Ágatha de Santos e Mar Mato, “Los escritores Santiago Lopo, María Canosa y Manuel
Lourenzo, premios Xerais 2017”, Faro de Vigo, “Sociedad”/ La Opinión, “Sociedad,
cultura y ocio”, 4 xuño 2017, p. 39.
Informa da gala de entrega dos premios Xerais 2017 en que Xurxo Mariño actuou como
animador cun discurso titulado “A pedra negra” co que defendeu a necesidade de
entrelazar as humanidades e as ciencias experimentais. Así, o XXXIV Premio Xerais de
Novela foi para Santiago Lopo por A arte de Trobar; o XXXII Premio Merlín de
Literatura Infantil para María Canosa por Muriel e, por último, o IX Premio Julio Verne
de Literatura Juvenil para Manuel Lourenzo González por Ceiba da luz.
- Jorge Lamas, “Santiago Lopo, María Canosa e Manuel Lourenzo González gañan os
Xerais”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 xuño 2017, p. 36.
Dá conta da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
Redondela. Celia Torres, coordinadora e presentadora dos premios, dedicou o acto a
Agustín Fernández Paz, finado este ano. Por este motivo foi presentado Un mundo de
palabras, un estudo que recolle traballos em que Fernández Paz fomenta a lectura. Xurxo
Mariño actuou como animador da cerimonia cun discurso titulado “A pedra negra” co
que defendeu a necesidade de entrelazar as humanidades e as ciencias experimentais. Así,
o XXXIV Premio Xerais de Novela foi para Santiago Lopo por A arte de Trobar; o XXXII
Premio Merlín de Literatura Infantil para María Canosa por Muriel e, por último, o IX
Premio Julio Verne de Literatura Juvenil para Manuel Lourenzo González por Ceiba da
luz. O toque musical correu a cargo de A banda dos Cueiros.
- J. L., “Santiago Lopo. ʻUn escritor ten que ser sincero e narrar tal como sente”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 4 xuño 2017, p. 36.
Fala sobre unha entrevista co escritor e profesor de francés na Escola Oficial de Idiomas
de Pontevedra, Santiago Lopo. Menciona tamén a súa colaboracion co escritor Xavier
Queipo traducindo ao galego obras como Citomegalovirus e O meu criado e mais eu.
- Belén López, “Os Xerais veñen para Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 4 xuño 2017, p. 15.
Infórmase da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
en Redondela. Coméntase que Celia Torres, directora de promoción e prensa de Xerais,
foi a encargada de conducir unha gala que estivo dedicada a Agustín Fernández Paz finado
o pasado verán. Logo da intervención de Torres tivo tamén lugar a presentación do
traballo Un mundo de palabras de Isabel Soto que recolle textos de Fernández Paz “sobre
o libro e o fomento da lectura”. O mantedor literario da cerimonia foi Xurxo Mariño que
co seu discurso “A pedra negera” reivindicou a necesidade da convivencia entre as
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humanidades e o coñecemento experimental. O apartado musical correu a cargo da Banda
dos Cueiros e o acto pechouno Manuel Bragado, director de xerais. Canto ás persoas que
resultaron premiadas: Santiago Lopo fíxose co XXXIV Premio Xerais de Novela foi por
A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio Merlín de Literatura Infantil por
Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio Verne de Literatura Juvenil por
Ceiba da luz. Recóllense tamén detalles de cada obra premiada e declaracións de cada
unha das persoas premiadas.
- R. Carrera, “Santiago Lopo, María Canosa e Manuel Lourenzo, Premios Xerais”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 4 xuño 2017, p. 9.
Infórmase da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
en Redondela, e que pro primeira vez rachou “coa tendencia de anos anteriores ao escoller
os xurados tres obras de autores que xa contan cunha longa e consolidade traxectoria”.
Coméntase a relación de persoas premiadas e achégase un breve comentario sobre cada
unha das obras. A relación de premios foi a seguinte: Santiago Lopo fíxose co XXXIV
Premio Xerais de Novela foi por A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio
Merlín de Literatura Infantil por Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio
Verne de Literatura Juvenil por Ceiba da luz. Coméntase que Celia Torres, directora de
promoción e prensa de Xerais, foi a encargada de conducir unha gala que estivo dedicada
a Agustín Fernández Paz finado o pasado verán. O mantedor literario da cerimonia foi
Xurxo Mariño que co seu discurso “A pedra negera” reivindicou a necesidade da
convivencia entre as humanidades e o coñecemento experimental. Canto ás persoas que
resultaron premiadas: Santiago Lopo fíxose co XXXIV Premio Xerais de Novela foi por
A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio Merlín de Literatura Infantil por
Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio Verne de Literatura Juvenil por
Ceiba da luz. Inclúese tamén unha breve entrevista a Santiago Lopo en que sinala que
con este obra “quería traer de volta aos nosos días a época da lírica galaico-portuguesa,
dos trobadores.

II Premio Xosé Neira Vilas de novela curta
A Fundación Xosé Neira Vilas, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
convoca o Premio Xosé Neira Vilas de novela curta, no que poderán participar todos
aqueles autores e autoras con textos escritos en galego da literatura infantil e xuvenil. Os
traballos terán que ser inéditos e ter unha extensión de entre cincuenta y cento cincuenta
páxinas. O premio ten unha dotación de 1.000 euros e publicación da obra gañadora. O
prazo de admisión nesta segunda edición rematou o 17 de outubro de 2017 e a entrega do
premio foi o 3 de novembro de 2017. A I edición do Premio Xosé Neira Vilas de novela
curta para nenos a David Daniel Vázquez Álvarez por Diario de Brian, o chinés. Na
segunda edición do premio o xurado, composto polo presidente da Fundación Luís
Reimóndez, os membros do padroado Rosalía Morlán, Fernando Redondo e Juan Andrés
Fernández, e o crítico literario Armando Requeixo, galardoaron An Alfaya por O Home
de negro.
Referencias varias:
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- Pepe Bao, “An Alfaya consigue el premio Xosé Neira Vilas de novela curta”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 30 outubro 2017, p. 23.
Dá conta que a autora An Alfaya (M Angeles Alfaya Bernardez) saíu gañadora na segunda
edición do Premio Xosé Neiras Vilas pola súa obra O home de negro. Ademais, sinala a
contía do premio e a que a obra será publicada.
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X. 2. POESÍA
XV Premio de Poesía Afundación
Naceu, froito dun convenio entre a entidade bancaria e o PEN Clube de Galicia, no ano
2002 co obxectivo de impulsar a edición de poesía en galego. No ano 2010, debido á
fusión de Caixanova e Caixa Galicia, pasou a denominarse Novacaixagalicia e dende
2014, logo da bancarización da caixa, pasou a denominarse Afundación. Conta coa
colaboración da Xunta de Galicia. Poden concorrer todos os poetas que o desexen,
presentando unha soa obra escrita en lingua galega segundo a normativa vixente e non
menor a seiscentos versos. O premio é indivisíbel e até agora estaba dotado de 12.000
euros, que na edición de 2013 pasaron a ser 6.000 euros. Ademais implica a publicación
da obra gañadora na colección “Arte de Trobar”, editada polo PEN Clube de Galicia e a
Afundación. Os traballos presentados teñen que ser inéditos, cunha extensión mínima de
seiscentos versos e enviarse por quintuplicado, mecanografados a dobre espazo e baixo
lema e plica ao Centro Social Afundación, avenida Policarpo Sanz, nº 24, 36202 Vigo,
Pontevedra. En anteriores edicións resultaron galardoados: en 2002 Xavier Seoane, por
Dársenas do ocaso; en 2003 María do Cebreiro, por Non queres que o poema te coñeza;
en 2004 Román Raña, por As metamorfoses do túnel; en 2005 Arcadio López-Casanova,
por Herdo do canto; en 2006 Marilar Aleixandre, por Mudanzas; en 2007 Carlos Penela
por Sombras, rosas, sombras; en 2008 Luís Valle por A caída; en 2009 Xabier Rodríguez
Baixeras por Deserto diamantino; en 2010 Emma Pedreira Lombardía por Antítese da
ruina; en 2011 Xosé Daniel Costa Currás por Monicreques; en 2012 Xosé Daniel Costa
Currás por Monicreques; en 2013 Yolanda Castaño por A segunda lingua; e en 2014 Elías
Portela por Bazar de traidores; en 2015 Miguel Anxo Fernán Vello, por Duración da
penumbra; e en 2016 Olalla Cociña por Vestir a noite. A resolución do xurado na edición
correspondente ao ano 2017, composto polas escritoras Berta Dávila e María Neves
Soutelo; Mario Regueira, escritor; Xabier Castro Martínez, escritor e secretario do
xurado; e Luís González Tosar, presidente do Centro PEN de Galicia e presidente do
xurado, tivo lugar a pasada tarde do 21 de novembro na Sede Afundación Santiago de
Compostela. A galardoada foi Estíbaliz Espinosa por As neuronas irmás.
Referencias varias:
- ECG, “Convocan o XV premio de creación poética en galego Afundación 2017”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 21 marzo 2017, p. 36.
Informa da convocatoria do certame, das entidades que participan, do seu obxectivo e das
principais bases do premio.
- M. García, “Convocado o Premio de Poesía Afundación”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 22 marzo 2017, p. L11.
Informa da convocatoria do certame, das entidades que participan, do seu obxectivo e das
principais bases do premio.
- E. O., “Olalla Cociña gaña o Premio de Poesía Afundación pola obra ʻVestir a noite”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 2 xuño 2017, p. 37.
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Dá conta da gañadora da XIV edición do premio, Olalla Cociña, coa súa obra Vestir a
noite. Informa da participación do secretario xeral de Cultura así como da contía do
premio e da publicación da obra.
- ECG, “Premio de Poesía Afundación para Olalla Cociña por ʻVestir a noite”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 2 xuño 2017, p. 41.
Informa do acto de entrega do XIV Premio de Poesía Afundación que este ano recaeu en
Olalla Cociña pola súa obra Vestir a noite.
- Tamara Montero, “Estíbaliz Espinosa: ‘Os seres humanos temos a cabeza feita de
metáforas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 novembro 2017, p. 39.
Recolle a entrevista feita á escritora Estíbaliz Espinosa na que fala do proceso de escritura
e as novas tecnoloxías, entre outras cuestións.
- Mar Mato, “Estíbaliz Espinosa. ‘Separar ciencia e letras é absurdo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 26 novembro 2017, p. 37.
Recolle unha entrevista coa poeta gañadora do Premio de Poesía AFundación Pen Clube
pola súa obra As neuronas irmás, que mestura elementos de ciencia con literatura. Tamén
menciona temas como o significado do éxito para a autora ou a súa participación
escribindo programas de man para concertos da Sinfónica de Galicia.

XIV Concurso de poesía Anomar
A Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos, de Teo, convoca este galardón coa
intencionalidade de unir a experiencia, o coñecemento e a importante transmisión
cultural das persoas maiores coa ilusión e a creatividade dos máis mozos. O nome do
concurso fai alusión a unha persoa que simboliza a experiencia, a forza e a ilusión por
aprender, de superarse día a día, a señora Ramona, a persoa máis vella da asociación.
Anomar é Ramona ao revés, a cal representa a todas as persoas vellas que, coma ela,
están convencidas de que na vida se aprende cada día e que a creación literaria é unha
forma máis de expresividade e coñecemento. O concurso está dividido en tres categorías
segundo a idade: a 1ª, de oito a doce anos; a 2ª, de trece a dezasete; e a 3ª para maiores
de dezaoito. A temática dos poemas é libre e deben ocupar entre vinte e cen versos,
escritos en galego. Pódense enviar por correo postal ao enderezo da asociación (rúa
Ameneiro, n.º 8, baixos parroquiais, 15894 Os Tilos, Teo), nun sobre sen remite, co
nome da categoría á que se presenta, que debe conter o traballo e outro sobre pequeno
onde conste o título do poema e os datos do autor. Tamén se poden entregar por correo
electrónico a arcostilos@arcostilos.org. Estabelécese un premio para cada categoría,
consistente nun lote de libros. Nesta edición do ano 2017, o xurado, composto por
Ánxela Fernández Rey, Chelo Suárez Muíños e Sabela Rodríguez Reino, acordou
premiar os seguntes poemas: na 1ª categoría, A Gata Saleta, do alumnado de 6º de
Primaria do CEIP Barouta (Ames); na 2ª categoría, Atrapados, de Lucía Amarelo
Ginzo; e na 3ª categoría, Alicia encadeada, de María Crsitina Rodríguez Andrade.
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XI Certame de Poesía Antón Zapata García
O Departamento de Cultura do Concello de Laxe convoca este certame na honra do
poeta laxense. Poden participar todas as persoas que o desexen, de calquera
procedencia, cun máximo de tres composicións con título, escritas en galego ou en
castelán. A extensión e temática dos traballos é libre, cun mínimo de vinte versos, que
deben estar inéditos e ir asinados cun pseudónimo. Estabelécense tres categorías
segundo a idade: infantil, até once anos; xuvenil, dos doce aos vinte cinco anos; e adultos,
a partir dos vinte cinco anos. As obras deben enviarse preferentemente por correo postal
ao Departamento de Cultura do Concello de Laxe (Avda. Cesáreo Pondal, nº 26, 15117
Laxe, A Coruña). O sobre debe conter, xunto co poema ou poemas presentados, outro
sobre lacrado cos datos persoais do autor: nome e apelidos, data de nacemento, enderezo
e teléfono de contacto. O premio, un para cada unha das tres categorías, consiste nun
diploma, un agasallo institucional e un lote de libros. En 2016 os textos gañadores foron:
na categoría infantil, O poeta da Terra Chá, de Beatriz Amado Cibreiro; na categoría
xuvenil, Mar de amor, mar de muerte, de Mariña Prieto Mato; e na categoría adulta,
Canción das Laxes, de Dolores Torrano Vicente. Na edición correspondente ao ano 2017
as persoas gañadoras foron, na categoría adultos, Amnesia Temporal de Obdulio Alonso
López; na categoría xuvenil As almas que se rizan de Dario Miranda Pastoriza; e na
categoría infantil, Buscando de Camilo - Pablo Rodríguez Espasandín.

XXI Premio de Poesía Avelina Valladares
Convocado anualmente polo Concello da Estrada, xunto coa Asociación de Amas de Casa
e Consumidores, para contribuír á difusión da lírica galega, valorar o traballo dos poetas,
descubrir novos valores, preservar o cultivo da lingua galega como sinal de identificación
e diferenciación de Galicia e colaborar coa divulgación da obra da poeta estradense
Avelina Valladares, precursora, xunto ao seu irmán Marcial Valladares, do cultivo literario
da lingua galega no século XIX. Os textos, en galego e inéditos, son dirixidos, baixo lema,
por cuadriplicado, con liberdade de tema e forma, cun mínimo de trescentos versos e un
máximo de oitocentos, ao Concello da Estrada (Praza da Constitución, s/n, 36680, A
Estrada-Pontevedra) xunto cun sobre pechado co nome completo, enderezo e teléfono do
autor. O premio aumentou en 2008 a súa contía a 2.000 euros. Este galardón foi acadado
en edicións anteriores por poetas como María Lado, Berta Dávila, María Canosa, Olalla
Cociña Xosé Luna Sanmartín, Helena Salgueiro Golán ou Elvira Riveiro, entre outros.
En 2015 a obra gañadora foi Diario de ladras, bailarinas, asasinas e flores (2013), de
Silvia Penas (Vigo, 1980); en 2016, INEM, de Rocío Leira Castro (A Pereiriña, Cee,
1979). Na edición correspondente ao ano 2017 os orixinais tiñan que ser entregados no
Concello da Estrada antes do 12 de maio de 2017. O xurado, composto por Rosalía
Morlán Vieites, Dolores Araújo Arias (Noni), Guadalupe Porto Gañete, David Otero
Fernández e Clara Iglesias Cortizo, decidiron que a obra gañadora era As idades perdidas,
de Mª Carmen Caramés Gorgal.
Referencias varias:
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- ARCA, “Abierto el plazo para el premio Avelina Valladares”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 22 marzo 2017, p. 37.
Informa da apertura do prazo de entrega das obras, da contía do premio e dalgunhas das
principais bases do certame.
- Rocío García, “A compostelá Mari Carmen Caramés gaña o premio de poesía Avelina
Valladares”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los
públicos”, “Certame literario”, 20 setembro 2017, p. L11.
Infórmase de Mari Carmen Caramés como gañadora do premio de poesía Avelina
Valladares pola súa obra As idades perdidas. En decembro farase a entrega do premio
durante a Festa da Poesía. A súa obra novela A madriña será editada por Fervenza antes
de que remate o ano.
- Sol Elvira, “O Avelina Valladares recaeu no poemario ʻAs idades perdidas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 20 setembro 2017, p. 30.
Dá conta de María Carmen Camarés Gordal como gañadora do XXI Premio de Poesía
Avelina Valladares polo seu poemario As idades perdidas. Entregaranse 2.000 euros como
premio durante a Festa da Poesía no mes de decembro.
- S. E., “Carmen Caramés recoge hoy en el Principal el premio Avelina Valladares”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 1 decembro 2017, p. 30.
Dá conta da celebración da Festa da Poesía e a entrega do premio Avelina Valladares en
A Estrada. O evento terá lugar as 20.00 horas no teatro Principal con Carmen Caramés
como poetisa gañadora.
- Sol Elvira, “Los colectivos estradenses llenaron de poesía el Principal”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 2 decembro 2017, p. 29.
Infórmase da gañadora do XXI Premio de Poesía Avelina Valladares, María del Carmen
Caramés, polo seu poemario As idades perdidas. A poeta tamén recibiu un premio en
metálico de 2.000 euros e despois procedeu coa lectura de poemas e a entrega aos
participantes dun exemplar do poemario gañador.

I Certame de Debuxo e Poesía Avelino Díaz
Os Concellos de Meira e Riotorto coa colaboración da Asociación Cultural "Avelino
Díaz", convocaron o I Certame de Debuxo e Poesía Avelino Díaz, coa finalidade de
honrar o Poeta de Meira, de dar a coñecer a poesía de Avelino e de fomentar a
creatividade e o gusto pola poesía. Poderán partcipar todos os autores e autoras que o
desexen cunha única obra. Establécense as seguintes categorías: A) tres a oito anos B)
nove a doce anos C) trece a dezasete anos D) de dezaoito anos en adiante. Na categoría A
só se poderá participar na modalidade de debuxo e nas categorías B, C e D, só na
modalidade de poesía. Os debuxos serán de formato e temática libre. Os poemas
presentaranse escritos en lingua galega. Terán una extensión mínima de dúas estrofas ou
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oito versos e máxima de doce estrofas ou cincuenta versos. Presentaranse escritos a
ordenador, a dobre espazo, por una soa cara; tamaño de letra doce, tipo “Arial”. Poderán
estar ilustrados con debuxos. Deberán ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún
outro concurso ou certame literario. Serán de temática e métrica libre. O prazo de
presentación de orixinais nesta primeira edición rematou o 16 de marzo de 2017. O
xurado, composto por Vitoria Quiroga, Marica Campo, Xosé Otero Campo e Montserrat
Vidal, seleccionou como obras gañadoras: na categoría A (debuxo), o gañador foi Adrián
Illanes Lema, seguido de Sara Figueiro Portabales e Javier Núñez Fernández. O primeiro
premio na B (poesía) foi para Inés Barcia Mosquera, o segundo para Andrea Vázquez
Camino e o terceiro para Sergio Méndez Alonso,cun accésit para Xela Martínez
Domínguez; na categoría C (poesía), foi para Natalia Lema, de Vimianzo, Iria Barreiro,
de Melide, e Antía López, de Lugo, foron segunda e terceira. Na categoría de maiores de
dezaoito anos (poesía), o vencedor foi Emilio Silva Otero, por diante de Manuel Celso
Matalobos, de Lugo, e Yoani Jartín, de Meira.
Referencias varias:
- M. M., “Meira y Riotorto convocan el I Certame de Debuxo e Poesía Avelino Díaz”, El
Progreso, “A Chaira”, 5 febreiro 2017, p. 23.
Informa da convocatoria do certame, das entidades que participan e do cometido do
premio. Ademais achega as principais bases do concurso, así como a contía dos premio
outorgados.
- M. R., “Presentados casi 400 trabajos en el primer Certame Avelino Díaz”, El Progreso,
“A Chaira”, 23 marzo 2017, p. 21.
Dá conta da gran participación no Certame e dá conta dos gañadores nas diferentes
modalidades do premio.

Premio de Poesía sobre la Mar Brisa marina
Convocado pola Sociedad Artística Ferrolana, co patrocinio de Gauzón Ibérica, premia
poemas de temática relacionada co mar. No ano 2013 entregáronse os galardóns relativos
aos anos 2011 e 2012. En 2015 resultou gañador Francisco Álvarez Koki por El espíritu
del mar.... No 2014 non foi convocado. O Premio de poesía sobre la Mar, Brisa Marina,
2017, concedéuselle ao profesor ferrolano, residente en Granada, Francisco Martínez
Sánchez, polo seu poema titulado Mar. O xurado, ademais nesta ocasión, concedeu un
accésit á poeta coruñesa Esther Lopez Castro, polo seu poema titulado Musa de realengo.
XXXIII Premio de Poesía Cidade de Ourense
Premio convocado pola Concellaría de Cultura do Concello de Ourense dende 1980 no
que poden participar persoas de calquera nacionalidade, excluíndo aos gañadores das
cinco edicións anteriores, sempre que os traballos, orixinais e inéditos, estean escritos
en galego ou en portugués e teñan un mínimo de seiscentos versos. Deben presentarse
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mecanografados a dobre espazo en exemplar sextuplicado, grampados, cosidos ou
encadernados e presentado segundo o sitema de plica. Ademais, débese incluír un sobre
pechado no que figuren os datos persoais do autor. Entregarase no Rexistro do Concello
de Ourense directamente ou por correo certificado até o 22 de abril. Os concursantes de
orixe portuguesa poden entregar as súas obras na Cámara Municipal de Vila Real nos
mesmos prazos. O concurso está dotado dun único galardón de 6.000 euros e a
publicación da obra. Entre os escritores gañadores deste certame, atópanse, entre outros
Millán Picouto, Darío Xoán Cabana, Xosé Gómez Alfaro, Xosé Carlos Caneiro, Xavier
Rodríguez Barrio, Miguel Anxo Fernán-Vello, Amadeu Baptista ou Eva Veiga. Na edición
correspondente ao ano 2017 o xurado, composto por M.ª Hercília Agarez, en
representación do Grémio literário Vila Realense, Sara Martiñá, profesora de Lingua e
Literatura; Luis González Tosar, escritor e presidente do PEN Galicia; Edelmiro Vázquez
Naval, poeta ourensán e Xurxo Alonso, gañador da edición anterior e que manda a súa
decisión por escrito; como secretaria, a técnica de Normalización Lingüística do Concello
de Ourense Mónica Fernández Valencia, con voz e sen voto, e actuando como presidenta,
a concelleira de Cultura M.ª Belén Iglesias Cortés, concedeu o premio a Joaquim
Fernando Rana Fitas, polo seu traballo Subversiva liturgia das mãos.

XLII Certame de Poesía sobre o Nadal do Concello de Begonte
Convocado polo Concello de Begonte dentro da programación cultural de Nadal. Poden
participar todos os poetas que o desexen, con textos en galego ou en castelán. O tema
dos traballos ha ser o de o Nadal, dende calquera punto de vista, e é libre a construción
dos poemas e a medida dos versos. Valóranse os textos que fagan referencia a Begonte e
ao seu Belén. Concédense os seguintes premios: o Premio Begonte de Poesía, dotado de
600 euros e unha estatuíña de Sargadelos, e un segundo premio dotado de 300 euros e
unhaestatuíña de Sargadelos. A remisión de orixinais faise por triplicado ao Centro
Cultural de Begonte (Lugo), tanto persoalmente como por correo certificado. Todos os
traballos deben presentarse con plica, facendo constar dentro dela os datos persoais da
autora ou autor. No 2016 os gañadores foron Xesús ficou espidiño, de Xosé Otero Canto
de Lugo, primeiro premio; Bo nadal, presentado por Baldomero Iglesias Dobarrio, de
Mero, segundo premio; mención de honra aos poemas: Sonetos por la rosa de los vientos,
a Dios recién nacido en Begonte, de Antonio-Esteban González Alonso (León); e
Navideñas, gloria y paz..., presentado por Jesús Rial Ferreiros (O Pino). Na edición
correspondente ao ano 2017 gañou o certame Xesús e o Malabarista, presentado por Xosé
Otero Canto de Lugo. O segundo premio foi para Cántiga de Viaxeiros, presentado por
Laura López Esteban, de Lugo. Ademais, e pola calidade dos traballos presentados,
concedeuse cadansúa mención de honra, con estatuíña de Sargadelos, aos poemas: Nadal
de agora e sempre, de Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero); Panxoliñas ó Belén de
Begonte, presentado por María Felicidad Roca Coira; e Viva la Navidad, presentado por
Lázaro Domínguez Gallego.
Referencias varias:
- M. R., “Xosé Manuel Carballo gana el Certame de Xornalismo Begonte e o Nadal”, El
Progreso, “A Chaira”, 25 xaneiro 2017, p. 14.

1174

Dá conta do gañadores do certame poético ademais dos gañadores das outras modalidades
do certame: pintura e xornalismo.
- C. P. R., “Otero Canto y Mero Iglesias ganan los premios de poesía del belén de
Begonte”, El Progreso, “A Chaira”, 20 xaneiro 2017, p. 16.
Dá conta dos gañadores da XLI edición do Certame Nacional de Poesía sobre o Nadal e
da contía dos premios recibidos. Tamén fai mención ás dúas mencións de honra
concedidas.
- Cristina Arias, “Clausura do belén de Begonte”, El Progreso, “Xente de aquí”, 5 febreiro
2017, p. 7.
Dá conta dos gañadores nas diferentes modalidades do certame e do acto de entrega dos
premios.

XX Concurso de Poesía Concello de Carral
Concurso de poesía organizado polo Concello de Carral dende 1997 ao que poden
concorrer autores e autoras maiores de idade, con traballos orixinais e inéditos, cunha
extensión mínima de cincocentos versos, escritos en galego e baixo un lema, dotado dun
único galardón de 1.200 euros, que na edición do ano 2008 ascendeu a 2.000 euros, e a
posibilidade de publicación da obra gañadora na colección de poesía da editora Espiral
Maior. Os traballos entréganse por triplicado, mecanografados a dobre espazo por unha
soa cara, debidamente grampados ou encadernados, e coas páxinas numeradas. Cada
copia dos traballos preséntase na Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa da
Cultura, rúa de Paleo, n.º 17, 15175 Carral, A Coruña) cunha portada na que figuren o
título da obra e participando segundo o sistema de plica, engadindo tamén copia do DNI.
En anteriores edicións foron premiados: en 1997, Fernando Díaz-Castroverde por Camiño
de píntegas; en 1998, Rafael Lema por Atlántica; en 1999, Rafa Villar por Días de
Sherezade; en 2000, Lucía Novas por Epiderme de estío; en 2001, Baldo Ramos por A
árbore da cegueira; en 2002, Eduardo Estévez por Derrotas; en 2004, Xurxo Alonso por
Breviario de Aldemunde; en 2005, Marcos S. Calveiro por Cartas do terceiro día; en
2006, Isidro Novo por Esteiro de noites falecidas; en 2007, Xosé Luís Mosquera Camba
por Nadja c’est moi; en 2008, Paulino Peña Álvarez por Gramática da afirmación; en
2009, Eli Ríos por Nós escoitando o badalo de marienplatz; en 2010, Miro Villar por As
crebas; en 2011, Emma Pedreira por Libro das mentiras; en 2012, Roi Vidal Ponte por
Teatro; en 2013, Dores Tembrás por Cronoloxía da urxencia; e en 2014, Oriana Méndez
por O que precede a caída é branco; en 2015, Soño e vértice, de Eva Veiga; en 2016
Modesto Fraga, por Devalar sen pel. Na edición de 2017 o xurado, composto por
Margarita Ramilo Varela concelleira de Cultura, por delegación puntual desta Alcaldía
(presidenta), Xosé Luis Mosquera Camba (Poeta gañador do XX Concurso de poesía
Concello de Carral), Mercedes Queixas Zas (Poeta), Verónica Martínez Delgado
(Escritora) (como vogais) e Carlos Lorenzo Pérez (técnico municipal de Cultura)
(secretario), galardoou a Xosé Luis Mosquera Camba, pola súa obra titulada Das árbores
tropicais e do amor.
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X Certame de Poesía do Concello de Mugardos
A Concellaría de Cultura do Concello de Mugardos convoca este certame de poesía en
galego con motivo do Día da Poesía (21 de marzo). Contaba coas modalidades de maiores
de dezaoito anos e menores de idade e no ano 2013 pasou a ter tres categorías: até os doce
anos, de trece a dezasete anos e maiores de idade. Os traballos deben ser orixinais,
inéditos e estar escritos en lingua galega, cunha extensión máxima dun folio de DIN-A4
por unha cara e o corpo de letra catorce a dobre espazo. Diríxense por duplicado e
seguindo o sistema de plica a esta concellaría do Concello de Mugardos (Avda. de Galicia,
n.º 45, 15620 Mugardos, A Coruña) durante o mes de febreiro. O galardón consiste en
vales para mercar libros por valor de 40, 60 e 100 euros segundo a categoría. Na edición
correspondente ao ano 2017 o xurado decidiu conceder o premio da categoría até doce
anos, inclusive a Martín Pazos Ocampo, por A vida, cunha mención especial a Blanca
Gago Suárez, por A música na vida; na categoría de trece a dezasete anos, inclusive o
premio foi declarado deserto; na categoría iguais ou maiores de dezaoito anos, o gañador
foi Alberto Font Gallardo, por Escolio aos xustos, cunha mención especial a José Ramón
Sánchez Varela, por Queiroas. A entrega de premios foi o sábado, 25 de marzo no Salón
de Plenos do Concello de Mugardos.

XLIII Certame Literario do Excelentísimo Concello de Vilalba
Co fin de estimular e potenciar a creación poética galega, o Concello de Vilalba convoca
este certame. En edicións anteriores concedíanse dous premios dotados de 3.000 euros e
1.000 euros, xunto cunha flor natural e un diploma. Na presente edición consta dun único
premio indivisíbel de 7000 euros, flor natural e diploma. As obrigacións fiscais que se
deriven do premio serán responsabilidade única do autor ou autora. Ademais, a obra
gañadora é publicada por Alvarellos Editora. Poden concorrer todos os autores de
calquera nacionalidade e condición que presenten orixinais e inéditos, de extensión
mínima de cincocentos versos e tema libre, escritos en galego. Os orixinais preséntanse
por quintuplicado mecanografados a dobre espazo e envíanse, xunto cun sobre cos datos
persoais do autor e unha breve biografía, ao Concello de Vilalba (Praza da Constitución
n.º 1, 27800 Vilalba, Lugo). Na edición correspondente ao ano 2017 o ditame do xurado
difundiuse nos medios de comunicación o 22 de agosto e o acto de entrega tivo lugar o
30 de agosto, coincidindo coas festas patronais de San Ramón e Santa María. O xurado,
formado por Darío Villanueva, presidente da Real Academia Española; Ramón Villares,
presidente do Consello da Cultura Galega; e Fidel Fernán-Vello, director de Radio
Principal-Vilalba e Monforte, José Antonio Pita Paz, concelleiro de Cultura do Concello
de Vilalba; xunto a Xulio Xiz, escritor e xornalista que actua como secretario, concedeu
o primeiro premio a Emma Pedreira Lombardía por Antídoto.
Referencias varias:
- C. P. R., “El Certame Literario se renueva con un solo premio de 7.000 euros”, El
Progreso, “A Chaira”, 23 maio 2017, p. 16.
Informa das mudanzas nos premios do certame, outorgando un único premio de sete mil
euros fronte aos tres mil que adoitaban concederse ao mellor poemario. Recóllense
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palabras do alcalde de Vilalba, Agustín Baamonde e, finalmente, achega as principais
bases do certame.
_____, “O Certame Literario de Vilalba bate o seu récord ao recibir 56 poemarios”, El
Progreso, “A Chaira”, 29 xullo 2017, p. 18.
Dá conta da participación nunca antes acadada, informa sobre a composición do xurado
e da data de publicación do seu fallo, o 21 de agosto. Recóllense os nomes dos
galardoados no ano anterior. Tamén sinala o lugar de celebración do acto de entrega, no
auditorio Carmen Estévez.
_____, “A escritora coruñesa Emma Pedreira gaña o Certame Literario de Vilalba”, El
Progreso, “A Chaira”, 22 agosto 2017, p. 11.
Infórmase de que Emma Pedreira Lombardía saíu gañadora no XLIII Certame Literario
de Vilalba co seu poemario Antídoto. Recibirá 7.000 euros como premio do certame no
que formaron parte do xurado Darío Villanueva, Ramón Villares, Fidel Fernán, Xulio Xiz
e José Antonio Pita.
- Cristina Pérez, “Emma Pedreira. ʻO día que non sinta nervios e non me emocione cun
premio será o que deixe este oficio”, El Progreso, “A Chaira”, 23 agosto 2017, p. 12.
Menciona a Emma Pedreira como gañadora do XLIII Certame Literario de Vilalba e
mostra unha entrevista na que a escritora fala da súa carreira profesional e dos premios
que acumulou coma o Johán Carballeira, Bouza Brey, Fiz Vergara Vilariño e o Gonzalo
López Abente.
- M. R., “La asociación Xuntanza Terra Chá distingue a la DOP San Simón da Costa”, El
Progreso, “A Chaira”, 30 agosto 2017, p. 15.
Dá conta que a asociación “Xuntanza Terra Chá” celebrará a clausura do XLII Certame
Literario Concello de Vilalba no auditorio municipal con Emma Pedreira como gañadora
do evento.
- Marta Mancebo, “San Ramón, identidade vilalbesa ”, El Progreso, “A Chaira”, 31
agosto 2017, p. 17.
Menciona a Emma Pedreira como gañadora do premio do XLIII Certame Literario. O
evento contou con Eduardo Baamonde como pregoeiro e a poeta leu algúns versos da súa
obra gañadora Antídoto.

Certame Cores con palabras
Convócase este certame poético-pictórico por iniciativa do Centro de Animación e Artes
Plásticas Togariños coa colaboración da Xunta de Galicia. Poden concorrer todas aquelas
persoas maiores de cincuenta e cinco anos que presenten obras pictóricas ou poéticas
orixinais. Cada participante pode presentar un máximo de dúas obras por categoría,
inéditas e de temática libre. Os poemas, en lingua galega, con tema, rima e métrica libres,
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deben ter unha extensión máxima de trinta versos. Xunto coas obras, achegarase o boletín
de inscrición debidamente cuberto, cos datos identificativos do autor, título da obra etc.
así como unha fotocopia do carné de identidade do autor. As obras poden entregarse ben
mediante mensaxeiro, ben persoalmente en horario de 9:00 a 14:00 horas no Centro de
Animación e Artes Plásticas Togariños (Avenida de Vigo, 25, baixo, 36680 A Estrada,
Pontevedra). Entre todas as obras presentadas, lévase a cabo unha selección en cada
categoría das cincuenta obras de maior calidade, técnica e orixinalidade, que pasan á fase
final do certame e formarán parte, ademais, do libro Cores con palabras, que se publicará
con motivo dunha exposición final nunha sala reservada para o efecto. A composición do
xurado dáse a coñecer o día da entrega de premios e está composto por destacados
persoeiros do mundo da plástica e da poesía galega, así como por membros da
organización. Estabelécense tres premios por categoría (1.º, 2.º e 3.º), que serán
entregados o día da inauguración da exposición e que consistirán nunha placa
conmemorativa e diploma acreditativo.

III Premio de Poesía Díaz Castro
Certame convocado polo Concello de Guitiriz para honrar a memoria do seu ilustre poeta
e contribuír á promoción da poesía galega. Poderán concorrer a este certame as persoas
que envíen traballos en lingua galega, orixinais e inéditos, de temática libre e cunha
extensión mínima de cincocentos versos. Os participantes deberán enviar catro
exemplares da obra ao enderezo do Concello de Guitiriz. O prazo de entrega rematou o
31 de decembro de 2015. Habería un único e indivisíbel premio de 2.000 euros. O premio
inclúe, ademais, a publicación da obra gañadora por Edicións Espiral Maior. Na edición
correspondente ao ano 2017, o xurado, integrado por Ánxela Gracián, Miguel Anxo
Fernán Vello e Armando Requeixo, premiou Xurxo Alonso, por Oracións profanas.
Referencias varias:
- C. P. R., “Presentadas más de 40 obras al Díaz Castro de poesía”, El Progreso, “A
Chaira”, 6 xaneiro 2017, p. 16.
Dá conta da participación no certame e do gañador da edición anterior e do día no que se
dará o fallo do premio. Finalmente, lembra a finalidade do certame e a contía do premio
e da publicación da obra.
_____, “Eduard Velasco gana el Díaz Castro de poesía con la obra ʻO filósofo coxo”, El
Progreso, “A Chaira”, 28 febreiro 2017, p. 18.
Dá conta do gañador do premio así como da participación, de corenta e catro orixinais,
na II edición do premio. Finalmente informa da contía do premio e das condicións de
publicación da obra.
- C. P. R., “O filósofo coxo’ refuerza la calidad del Díaz Castro de Poesía”, El Progreso,
“A Chaira”, “Guitiriz”, 14 outubro 2017, p. 21.
Dá conta da presentación da edición impresa do poemario gañador da II edición deste
Certame, coa lectura de varios poemas por parte do autor galardoado, Eduard Velasco, e
1178

das asistentes Ana, Álex e Magdalena. Recolle valoracións do poemario de Velasco do
propio Velasco, nas que refire que nel aborda o “tránsito vital”; do editor e membro do
xurado Miguel Anxo Fernán Vello, cualificando o poemario de “fonda reflexión
polifónica sobre o vivir, sobre a vida e sobre aspectos que teñen que ver coa humanidade”
e apuntando que o poemario galardoado se sitúa na liña do poemario Máscaras de
espellos, de Raúl Gómez Pato, galardoado na primeira edición do Certame; e do membro
do xurado Armando Requeixo, quen destacou que se trata dun “ciborg literario” que “bebe
da converxencia” das culturas catalá e galega. Remata referindo que Fernán Vello,
Requeixo e a alcaldesa de Guitiriz Regina Polín destacaron a casualidade de que Velasco
sexa tradutor, como o propio Díaz Castro.
- M. M., “El Concello de Guitiriz convoca el III Premio Díaz Castro de Poesía”, El
Progreso, “A Chaira”, 10 decembro 2017, p. 16.
Infórmase da convocatoria do certame de poesía, informa, ademais, que o veredicto se
dará a coñecer o 19 de febreiro de 2018.

XVIII Premio de Poesía Díaz Jácome para Novos Creadores
Convócao o Concello de Mondoñedo, en colaboración coa Área de Cultura da Deputación
Provincial de Lugo, co afán de estimular a creación poética entre a mocidade. Poden optar
a este premio todas as persoas, de idade non superior a trinta anos, que presenten poemas
orixinais e inéditos non premiados, escritos en galego, de tema e metro libre e cunha
extensión máxima de cento cincuenta versos. Os orixinais deben enviarse en DIN-A4
mecanografados a dobre espazo cun lema e plica en sobre pechado, onde conste o lema,
o título da obra, os datos persoais e unha breve nota biográfica do autor. A entrega dos
traballos realízase no Concello de Mondoñedo (Praza do Concello, n.º 1, 27740
Mondoñedo, Lugo). Conta cos seguintes galardóns: un primeiro premio de 1.500 euros,
un segundo de 600 e un terceiro de 300, ademais dunha placa e diploma para todas as
persoas galardoadas. En 2015 os gañadores foron: Mateo Buján con Ti víchesme o outro
día; Antía Juncal con Turxencia na pel; e o terceiro premio para Raúl Costas Pereira con
Actualidade. O acto de entrega dos galardóns tivo lugar o 19 de novembro. En 2016: Alba
Sánchez Ares, con De Ela; Tamara Andrés Padín, de Poio, O suicidio da camelia. Daniel
Irimia Yáñez, de Cospeito, por su obra Resoar de amor e morte. Na edición de 2017 o
primeiro premio foi para María Belén Senín Santiago, por A Culpa; o segundo premio,
recaeu na obra Transgredir a alma de Iris Carro González; e o terceiro premio acadouno
Héctor Acebo Bello coa obra A carriola do merlo.
Referencias varias:
- Isabel García, “Os premios Díaz Jácome de Mondoñedo apórtanlle á poesía tres novos
talentos”, El Progreso, “A Mariña”, 17 decembro 2017, p. 26.
Destácase a poeta Belén Senín como gañadora do premio e a Iris Castro mais Héctor
Acebo como galardoados como recoñecemento dos seus poemas. Entre os asistentes ao
evento destacaron Juan Ramón, Lois Caeiro Xosé Ramón Barreiro e Armando Requeixo
como mestre da cerimonia.
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XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Convocado anualmente polo Concello de Dodro, coa colaboración da Deputación
Provincial da Coruña, dende 1988 para contribuír á reafirmación da lírica galega, tan
importante na historia cultural de Galicia, e honrar a memoria do poeta que lle dá nome
ao certame. Poden concorrer todas as persoas que o desexen, sempre que as obras coas
que participen estean escritas en lingua galega, sexan orixinais, de temática libre e teñan
un mínimo de cincocentos versos e un máximo de oitocentos. Así mesmo, as obras deben
ir cun lema no exterior da plica, onde se inclúen os datos persoais do autor. Remítense
catro exemplares ao Concello de Dodro, rúa Tallós, n.º 32, 15981 Dodro, A Coruña.
Estabelécese un único e indivisíbel premio de 2.300 euros e a publicación da obra pola
editorial Sotelo Blanco, sendo publicada anteriormente na colección de poesía “Eusebio
Lorenzo Baleirón” de Ediciós do Castro. O Concello de Dodro resérvase os dereitos desta
primeira edición e, a partir da segunda, a obra pasa a ser propiedade do seu autor, quen,
en sucesivas edicións, debe facer constar a condición de ser premiada con este galardón.
O xurado é designado polo Concello de Dodro entre personalidades de Galicia vinculadas
á poesía e á crítica literaria. En anteriores convocatorias os galardóns foron para Xosé
Manuel López Ardeiro en 1988 por O matiz esmeralda na sombra; Gonzalo Navaza en
1989 por Fábrica íntima; Xavier Rodríguez Barrio en 1990 por Alba no muro; Helena
Villar Janeiro en1991 por Nas hedras da clepsidra; Palmira González Boullosa en 1992
por Asoladamente, o teu nome; Xabier Cordal en 1993 por Fruto do teixo; Xosé Manuel
Millán Otero en 1994 por As palabras no espello; Xosé Miranda en 1995 por Amantes e
viaxeiros; Isidro Novo en 1996 por Dende unha nada núa; Emma Couceiro en 1997 por
As entrañas horas; Estevo Creus en 1998 por Teoría do lugar; Emma Pedreira en 1999
por Grimorio; Carlos Penela en 2000 por Acaso o inverno; Xosé Lois Rúa en 2001 por O
tránsito da auga; Eduardo Estévez en 2002 por Caderno apócrifo da pequena defunta;
María Comesaña Besteiros en 2003 por Zoonose; Lupe Gómez en 2004 por Azul
estranxeira; Mariña Pérez Rei en 2005 por Fanerógama; Rafa Villar en 2006 por
Escoración dos días; Nieves Soutelo en 2007 por Código poético; Xabier Xil Xardón en
2008 por Cando menos, a derrota; Xosé Daniel Costas Currás en 2009 por Conservas;
Luís Valle Regueiro en 2010 por Palabras, palabras e palabras; Isaac Fernández
Fernández en 2011 por Con gume de folla húmida; Serxio Iglesias en 2012 por Viaxe ao
interior da fenda; Cristina Ferreiro en 2013 por As paisaxes eléctricas; Ramón Neto en
2014 por Zonas de tránsito.Xerardo Quintiá en 2015 por Fornelos & Fornelos, segunda
fundación; en 2016 Ramón Blanco Fernández, por Se pedra na brétema. Na edición
correspondente ao ano 2017 o xurado premiou a Estevo Creus, por O lugar que non hai,
un galardón que xa conseguira en 1998 con Teoría do lugar.

XXI Certame Francisco Añón de Poesía
Convocado polo Concello de Outes e organizado pola Oficina de Información Xuvenil
deste concello coa intención de fomentar os valores da creación literaria en galego da
xente nova e promover aspectos vinculados co pensamento do ilustre escritor. No ano
2008 estabelecéronse cinco categorías: A) para nenos de seis a sete anos cun premio dun
vale de 90 euros en libros e a publicación da obra; B) para os de oito a nove anos cun
premio dun vale de 120 euros en libros e publicación do poema; C) para os nenos de dez
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a once anos cun premio dun vale de 150 euros en libros e publicación do poema; D) para
os mozos de doce a catorce anos cun premio dun vale de 180 euros en libros e publicación
do poemario; E) para mozos de quince a dezasete anos cun vale de 230 euros e publicación
da obra; e F) para os maiores de dezaoito anos cun cheque por valor de 1.000 euros e
publicación da obra. En todas as categorías considerouse a posibilidade de conceder un
accésit. Nas modalidades E e F estabeleceuse unha extensión mínima de cento cincuenta
versos. Os orixinais debían ser presentados baixo o sistema de plica engadindo unha copia
do DNI. Os traballos entregáronse na Casa da Cultura (Avda. de San Campio, s/n, 15230
Outes). Na edición correspondente ao ano 2017 presentáronse catrocentas dez obras, e a
gañadora foi Ana Belén Varela Miño, de Narón, por Asombrario.
Referencias varias:
- Suso Souto, “Ana Belén Varela Miño, de Narón, gana el premio Añón de Poesía en
Outes”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 18 maio 2017, p. 31.
Informa do acto de entrega do XXI Certame de Poesía Francisco Añón e achega datos da
participación de catrocentas dez obras, ademais dos gañadores nas diferentes categorías
e da contía dos seus premios. Finalmente dá conta do recital posterior ao acto de entrega
por parte dos gañadores.

XXXI Premio de Poesía Feliciano Rolán
Certame convocado pola Agrupación Cultural Guardesa e patrocinado polo Concello da
Guarda, ao que poden presentarse poetas de calquera nacionalidade, con poemas orixinais
e inéditos de temática e forma libre, escritos en galego ou castelán. Cada concursante
pode enviar un máximo de dous poemas por quintuplicado, cunha extensión entre trinta
e cen versos, ao apartado de correos 3, 36780, A Guarda (Pontevedra). Estabelécense tres
premios dotados de 360, 120 e 60 euros respectivamente e unha placa conmemorativa,
ademais da concesión dun accésit. Na edición correspondente ao ano 2017, o xurado,
composto por Chuny Vázquez Vicente, poetisa e pintora; Gloria Inés Vázquez Castro,
mestra de Educación Primaria; María Soledad Diz Amil, licenciada en Xeografía e
Historia e bibliotecaria do Concello da Guarda; Florentina Andrés Álvarez, profesora e
doutora en Ciencias Políticas, e Fátima Pérez Sobrino, licenciada en Filoloxía Hispánica,
acordou premiar aos seguintes poetas:1º Premio: Isaura Lago Álvarez, de Redondela, polo
poema Meu fillo, meu corpo; 2º Premio: Rocío Leira Castro, de Cee (A Coruña), polo
poema Ruinas habitadas; 3º Premio: Ramón Sandoval, de Vigo, polo poema Náufrago
das cidades.

XVII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño
Este certame naceu no ano 2000 para homenaxear o poeta de Lóuzara, Fiz Vergara
Vilariño, co obxectivo de que figure entre os primeiros de Galicia dedicados á poesía.
Está organizado pola Agrupación Cultural Ergueitos e o Concello de Sarria. Até 2007 este
premio estaba dotado de 3.000 euros, que se aumentaron na edición 2008 até 6.000 euros,
a publicación da obra en Espiral Maior e unha obra plástica inédita de Marta Prieto. Os
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traballos, orixinais, inéditos e non premiados noutro certame, en galego, cunha extensión
mínima de catrocentos versos, deben dirixirse, por quintuplicado, mecanografados a dous
espazos e baixo plica, en sobre pechado e baixo pseudónimo ao Concello de Sarria, rúa
Maior, 14, 27600 Sarria, Lugo. En anteriores edicións recibiron o galardón: Marica
Campo en 2001 por Pedinche luz prestada; Xesús Pereiras en 2002 por Cantos da seiva;
Estevo Creus en 2003 por Decrúa; Miguel Mato Fondo en 2004 por O whiskey na barrica;
Emma Pedreira en 2005 por Cantos de orfas; Martín Veiga en 2006 por Fundaxes; Xosé
Antonio Neira Cruz en 2007 por É oco habitado; Olalla Cociña en 2008 por Libro de
Alicia e Baldo Ramos en 2009 por Palabras para un baleiro; Francisco X. Fernández
Naval en 2010 por Bater de sombras; Xerardo Quintiá en 2011 por Fornelos&Fornelos;
Cristina Ferreiro en 2012 por Abecedario póstumo; Eva Veiga en 2013 por A distancia do
tambor; e Marcos Abalde en 2014 por Oenach; en 2015 o galardón foi para Charo Lopes
(Boiro) pola súa obra De como acontece a fin do mundo; en 2016 foi para Carlos Negro
(Lalín, 1970) por Tundra. Na edición correspondente ao ano 2017 o xurado, composto
polos poetas Charo Lopes, Estevo Creus e Olalla Cociña, anteriores gañadores do premio
Fiz Vergara e, como secretaria, María Casar e como presidenta a concelleira de cultura,
Mónica López (as dúas con voz e sen voto), acordou premiar Lara Dopazo Ruibal por
Claus e o alacrán.
Referencias varias:
- L. P., “El 17º premio de poesía Fiz Vergara Vilariño de Sarria recibió unos 60 trabajos”,
El Progreso¸ “Sarria”, 12 xuño 2017, p. 13.
Dá conta da participación no certame, da composición do xurado e da publicación do fallo
deste no mes de setembro.
-L.P., “O poemario está escrito desde a frustración e a precariedade”, El Progreso,
“Sarria”, 10 outubro 2017, p. 19.
Recolle unha entrevista coa gañadora Lara Dopazo Ruibal polo seu cuarto premio
literario, o Fiz Vergara Vilariño. A autora fai un breve repaso sobre o seu poemario Claus
e o alacrán e fala da súa preferencia por combinar narrativa e poesía.
-L.P., “Lara Dopazo recibe en Sarria el Fiz Vergara Vilariño, un premio ‘heroico”, El
Progreso, “Sarria”, 19 decembro 2017, p. 19.
Dá conta da gañadora do decimoséptimo premio de poesía Fiz Vergara Vilariño. Ademais
de recibir 6.000 euros e a publicación da súa obra pola editorial Espiral Maior, a poeta foi
obsequiada cunha escultura de Violeta Bernardo. Ao acto tamén acudiron María Casar,
Mónica Loópez, Violeta Bernardo e Charo Lopes.

IV Premio de Poesía Gonzalo López Abente
Convocado por primeira vez no ano 2013 pola Fundación Gonzalo López Abente, en
colaboración coa Secretaría Xeral de Cultura da Conselleria de Cultura, Educación e
Ordenación Univesitaria da Xunta de Galicia. Poden concorrer ao autoras e autores de
calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á
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normativa vixente. Os textos presentados deben ser inéditos, condición que se estende ao
soporte dixital, e non poden estar premiados en ningún outro concurso de poesía. A
extensión dos textos presentados non pode ser inferior a catrocentos versos. Os orixinais
deben ser entregados por cuadriplicado seguindo o sistema de plica e envialos á dirección:
Fundación Gonzalo López Abente, Rúa Virxe da Barca, 49. Casa das Beiras 15124 Muxía,
A Coruña. O xurado está composto por tres poetas de recoñecido prestixio no ámbito da
literatura galega e como secretario/a actúa un representante da fundación. O premio ten
unha dotación única de 2.000 euros, suxeito á normativa fiscal vixente, e mais unha peza
escultórica conmemorativa. A obra premiada é propiedade do seu autor ou autora, agás a
primeira edición, que será publicada por Edicións Xerais de Galicia. En posteriores
edicións, ao igual que na primeira, farase constar a condición de premiada no Premio de
Poesía Gonzalo López Abente. En anteriores edicións foron premiados Daniel Salgado,
por Dos tempos sombrizos (Diario) (2013), Laureano Xoaquín Araujo Cardalda, por Os
días condenados (2014) e S/t (2016), de Emma Pedreira (A Coruña, 1978). Na edición
correspondente ao ano 2017 gañou Eli Ríos (Elisabeth Ríos Liste) coa obra Culpable.
Referencias varias:
- Patricia Blanco, “Eli Ríos. ʻA poesía tamén está no cotián”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 3 agosto 2017, p. 36.
Entrevista brevemente á gañadora do certame sobre como recibiu a nova do galardón,
sobre o seu poemario e sobre a súa visión sobre a poesía.

XII Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas
Convocado pola Asociación Caldeirón e o Concello de Malpica. Ademais da dotación
económica de 500 euros, que na actualidade ascende a 1.000 euros, o premio inclúe a
edición da obra gañadora na colección “Caldeirón” e a entrega de trinta exemplares ao
gañador. Poden optar ao premio participantes de calquera nacionalidade, excepto os que
xa foran premiados en anteriores edicións, que presenten obras inéditas de temática
erótica e non premiadas con anterioridade, escritas en galego. As obras, dunha extensión
inferior a seiscentos versos, deben presentarse por triplicado, en exemplares separados,
tamaño DIN A4, por unha soa cara e grampados, presentados segundo o sistema de plica.
Os participantes teñen que enviar os seus traballos ao Concello de Malpica, avenida
Emilio González López, 15113 Malpica, A Coruña. Os galardóns entréganse durante a
Cea das Letras, un acto no que tamén se presenta a obra premiada o ano anterior. En
edicións anteriores obtiveron o galardón: Arredor do teu corpo, do vigués Antonio García
Teixeiro; Alberte Momán por Baile Átha Cliath; Emma Pedreira por Xoguetes póstumos;
Eduardo Estévez e Eli Ríos por Rúa da cancela; María Lado por Amantes; en 2011, Elvira
Riveiro Tobío por Carnia haikai; en 2012, Mercedes Leobalde García por Chamádeme
Eva; en 2013, Ramón Nieto por Dominio Público e recibiu unha mención Verónica
Martínez Delgado por Ode à Madison Ivy e outras coisas de meter; en 2014, Verónica
Martínez Delgado e Alberte Momán por O episodio; en 2015, Mário J. Herrero Valeiro
por A razão do perverso, e en 2016, O Home Invisíbel, de Xavier Queipo. Na edición
correspondente ao ano 2017 os galardóns recaeron en Andrea Nunes Brións (Marín, 1984)
e María Rosendo (Vigo, 1984).
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Referencias varias:
- J. M. R., “El certamen Illas Sisargas será un homenaje a Paco Souto”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 24 maio 2017, p. 34.
Dá conta do certame, da homenaxe a Paco souto na presente edición, e dos prazos de
entrega das obras.
- J. M., “Vinte e unha obras baten o récord do Certame Illas Sisargas de poesía erótica”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Costa da Morte”, 17 outubro 2017, p. 31.
Informa das bases da convocatoria, resalta a gran participación desta duodécima edición,
a data na que se emitirá o fallo do xurado, e o acto de entrega no que se renderá homenaxe
ao falecido poeta Paco Souto e se presentará a obra galardoada na edición de 2016, O
home invisíbel, da que o xurado resaltara “a perfeita estrutura”, os “elementos recurrentes
en formación en bucle”, o “coidado uso da lingua” e “unha intensa e heterodoxa carga
erótica”.
- José M. Ramos, “Arte, poesía e peóns para o outono na Costa da Morte”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 7 novembro 2017, p. 33.
Informa da entrega de premios do Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas durante a Cea
das Letras na localidade de Malpica. O poemario gañador foi Diáspora de amor balea
creado de forma conxunta por mans de Andrea Nunes Brión e María Rosendo. Presidiron
a cerimonia o alcalde Eduardo Parga fixo e Paco de Tano.

XVIII Premio de Poesía Johán Carballeira
Organizado polo Concello de Bueu dende 1996 para recuperar do esquecemento a figura
do político e escritor local Johán Carballeira, dende inicios de 2000 este premio mais o
homónimo de xornalismo celébranse paralelamente. Poden concorrer a este certame todos
os autores que presenten textos inéditos, en lingua galega e cunha extensión superior aos
catrocentos versos. O premio ten unha dotación única de 1.500 euros e a publicación da
obra polo Concello de Bueu. Deben remitirse tres copias en tamaño folio, mecanografadas
a dobre espazo e asinadas con pseudónimo ou lema, xunto a un sobre pechado cos datos
persoais do participante, ao Concello de Bueu (Rúa Eduardo Vicenti, n.º 8, 36930 Bueu,
Pontevedra) coa indicación “Premio de Poesía Johán Carballeira”. O Concello de Bueu
reserva durante un ano os dereitos de publicación da obra premiada, en todas as linguas
do Estado. En anteriores edicións foron premiados: Xosé Carlos Caneiro en 1996 por A
valga do triste amor (1997); Yolanda Castaño en 1997 por Vivimos no ciclo das erofanías
(1998); Emma Pedreira en 1998 por Diario bautismal dunha anarquista morta (1999);
Adolfo Caamaño en 1999 por Poemario irlandés (2000); Emma Pedreira en 2000 por
Velenarias (2001); Xurxo Alonso en 2001 por Onde viven os saqueadores de naufraxios
(2002); Carlos Negro ex aequo en 2002 por Héleris (2003) e Alexandre Nerium por Vogar
de couse (2003); Lupe Gómez en 2003 por O útero dos cabalos (2005); Diego Cousillas
en 2005 por Faltas de ortografía (2008); Francisco Souto en 2006 por As horas de María
(2006); Carlos Lema en 2007 por O xeito de Freud (2008); Mario Regueira en 2008 por
Blues da Crecente (2009); Lucía Novas Garrido en 2010 por Neve (2010); Calros Solla
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en 2011 por MazinGZ (2011); Berta Dávila Fernández en 2012 por Raíz da fenda (2013);
Marta Dacosta en 2013 por Un lago escuro (2014); María Carmen Caramés Gorgal en
2014 por Dos días escuros (2015); e Ismael Ramos; en 2015 por Os fillos da fame (2016);
e en 2016 A elegancia do século, de Pura Tejelo. Na edición de 2017 o xurado, constituído
polas escritoras Pura Tejelo e Antía Otero, e o escritor e crítico Ramón Nicolás, acordou
conceder o premio a María Reimóndez, por Galicia en bus.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Reimóndez. ʻDesprázome en autobús por ecoloxía e para reivindicar o
colectivo”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 8 maio 2017, p. 52.
Dá conta da vitoria no certame e recolle comentarios da autora sobre o poemario e a súa
traxectoria literaria ademais de informar da publicación do libro por parte de Xerais.

III Certame Lingua de namorar
Concurso convocado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e pola Secretaría
Xeral de Política Lingüística co obxectivo de dinamizar o uso da lingua galega entre a
mocidade nas súas relacións persoais e nas novas tecnoloxías. Cada participante poderán
enviar un máximo de dúas mensaxes escritas en lingua galega, en prosa ou verso, cunha
extensión máxima de trescentos cincuenta caracteres. Estabelécense tres premios por cada
unha das categorías: categoría A (catorce a dezanove anos) e categoría B (vinte a trinta e
cinco anos). Os premios consisten en produtos tecnolóxicos (cámaras, tablets...). As
premiadas na categoría A foron: o primeiro premio para Eternidade, de Sara Caride
Blanco, o segundo premio para Escribindo poesía, de Inés Amado Rodríguez, e o terceiro
para Foliada de mel, de Ana Barros Fernández, e cunha mención de horna para En galego,
de Anabel López Blanco; na categoría B: o primeiro premio levouno Ti, produto de risco,
de Diego Arranz Fernández; o segundo foi para De Rosalía a Benedetti, de Estefanía
González López; e o terceiro para Contando, de Rubén Barreira Blanco.
Referencias varias:
- Tamara Montero, “As mellores mensaxes de amor en galego levan premio”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 14 maio 2017, p. 47.
Comeza con citas sobre o amor de Uxío Novoneyra e Carlos Casares, deseguido, dá conta
dos gañadores do certame nas diferentes modalidades e achega as cifras de participación
como o cometido do certame.
- P. O. C., “A Xunta anima aos mozos a usar o galego no tempo de lecer e nas redes
sociais”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, p. 37/ Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 42,
14 maio 2017.
Informa da entrega dos premios do certame Lingua de Namorar, dos gañadores, da
composición do xurado e das institucións que participan e promocionan o acto. Recolle
as declaracións do conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela.
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- María Abascal, “O certame Lingua de Namorar entrega os seus premios na CdC”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 14 maio 2017, p. 37.

VI Premio de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro
O Concello de Mondoñedo, co patrocinio da Área de Cultura da Deputación Provincial
de Lugo, coa finalidade de honrar a memoria do escritor mindoniense Manuel Leiras
Pulpeiro e, asemade, colaborar na promoción da escrita poética en lingua galega e na
divulgación das súas autoras e autores, crea este certame en 2012. Pode concorrer ao
premio calquera persoa física que presente a súa obra en lingua galega, conforme ás
normas ortográficas vixentes e sancionadas pola Real Academia Galega. Os poemas,
orixinais e inéditos, de tema libre, tanto en soporte impreso como dixital, non poderán ter
sido premiados noutros concursos en data anterior ao ditame do xurado e teñen que ter
unha extensión máxima de cento cincuenta versos. Deben presentarse catro copias en
tamaño DIN A4 impresas a dobre espazo. Os orixinais deben presentarse segundo o
sistema de plica, engadindo tamén unha fotocopia do DNI. O xurado está composto por
tres persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario e mais un representante do
Concello con voz e sen voto que actuará como secretario. A decisión do xurado dáse a
coñecer nos distintos medios de comunicación e é comunicada aos autores seleccionados
mediante correo certificado. A entrega do premio ten lugar nun acto público organizado
polo Concello de Mondoñedo no outono. Este concurso consta de tres premios: o
primeiro, 1.500 euros, placa e diploma; o segundo, 600 euros, placa e diploma; e o terceiro
premio: 300 euros, placa e diploma. No caso de que as obras presentadas non acaden o
nivel esixíbel, poden declararse desertos. Os orixinais que obteñen premio pasan a
integrar o fondo do patrimonio da Biblioteca Pública Municipal Pena Trapero de
Mondoñedo, podendo ser editados por esta ou polo Concello de Mondoñedo. Neste
sentido, o autor ou autora renuncia a favor do Concello de Mondoñedo, para a primeira
edición da obra, a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor. Na edición
correspondente ao ano 2017 levou o premio Lorena Souto con Coleópteros, mentres que
o segundo premio foi para Álbum, de Emilio Salgado Freire, e o terceiro para Queiroas
de Xosé Ramón Sánchez Varela.
Referencias varias:
- Noelia Díaz, “Modesto Fraga. ʻO Batallón Literario recitaba en todas as festas. Eramos
a Panorama da poesía”, El Ideal Gallego, “Arteixo”, 22 xaneiro 2017, p. 17.
Entrevista que dá conta do seu segundo premio no Premio Leiras Pulpeiro e repasa a súa
vinculación coa poesía, con Fisterra e Arteixo así como dos proxectos vixentes literarios
do autor.

VI Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey
O Concello de Fornelos de Montes e a asociación veciñal O Cruceiro da Laxe convocaron
en 2012 a primeira edición do premio, que pretende honrar a memoria do poeta, oriúndo
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deste concello, e contribuír á promoción da poesía galega. Poden concorrer todas persoas
que o desexen con poemas orixinais e inéditos escritos en lingua galega segundo a
normativa vixente, de tema e forma libres e cunha extensión mínima de cincocentos
versos e máxima de oitocentos. Débense enviar catro exemplares da obra,
mecanografados, sen remite identificador, ao enderezo: Premio de Poesía Manuel Lueiro
Rey. Concello de Fornelos de Montes. Praza da Igrexa, nº. 1, 36847 Fornelos de Montes,
Pontevedra. Debese seguir o sistema de plica, engadindo unha fotocopia do DNI. A
dotación do premio, único e indivisíbel, é de 2.500 euros. O xurado pode declarar deserto
o premio ou designar un ou máis accésits sen dotación económica, que se recomendan á
editora para a súa posíbel publicación. A obra galardoada publícase dentro da colección
“Manuel Lueiro Rey”, da Editorial Sotelo Blanco. O Concello de Fornelos de Montes
resérvase o dereito de publicación, sen limitación de número de exemplares nin de
edicións, da obra gañadora, reservándose tamén os dereitos de edición desta en todas as
linguas, coa posibilidade de ceder tales dereitos a terceiros. En 2017 o xurado, formado
por Luís Cochón, en calidade de presidente, e por Silvia Penas, Mercedes Queixas,
Armando Requeixo e Ramón Rozas como vocais, ademais de por Carmen Carreiro,
presidenta da Asociación Cultural O Cruceiro da Laxe, que actuou como secretaria con
voz e sen voto, decidiu outorgar por unanimidade o premio a Antón Lopo, por Corpo.
Referencias varias:
- B. L., “El pontevedrés Isaac Xubín gana el V Premio Manuel Lueiro Rey de Poesía”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 19 xaneiro 2017, p. 10.
Dá conta do gañador da V edición do Premio Manuel Lueiro Rey de Poesía. Informa da
cantidade de participación, que sumou 26 obras presentadas nas que se impuxo A
cadencia da fractura. Noméase a composición do xurado e cítanse as súas declaracións
destacando que a obra resulta unha proposta para reinterpretar conceptos esenciais como
o do corpo, tanto individual como socialmente.

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 participan cun só poema. A súa
convocatoria é bienal. Os poemas que se presenten teñen que ser orixinais, inéditos, de
tema e forma libres, e escritos en lingua galega, cun máximo de cen versos. O galardón
contaba con dous premios, un de 500 euros e outro de 300, mais no ano 2013 viu reducida
a súa contía a 300 e 200 euros, respectivamente. Os poemas débense 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; en 2009, De novo a náusea, de Celia Parra Díaz; en 2011, María
Lado; en 2013, O Gume do coitelo, de Berta Roca Abuín; en 2015, Ubicuidade e
Ucronía, de Óscar García Ramos; e en 2016 non correspondía convocatoria deste
premio. En 2017 levou o primeiro premio María Teresa Iglesias Yugat, pola obra Nos
arrabales do tempo, mentres que o segundo premio foi para Claudia Castro por Ela,
muller en construción.
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Referencias varias:
- ARCA, “Convocado el certamen de poesía María Mariño 2017”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 xaneiro 2017, p. 19.
Infórmase da convocatoria do premio de poesía María Mariño 2017 que convoca a
asociación Teenses pola Igualdade. Detállanse as bases e o prazo límite de entrega.

Premio de Poesía Miguel González Garcés
Convocado dende 1991 pola Deputación da Coruña, cunha convocatoria bienal dende o
ano 2000, as bases recollen que os traballos, orixinais e inéditos, deben estar escritos en
galego e a súa extensión mínima é de trescentos versos. Requírese que a presentación
sexa feita, preferentemente, en formato dixital, en Word ou OpenOffice por medio dun
CD que inclúa na carátula a inscrición: Premio de poesía “Miguel González Garcés”,
título da obra e lema ou pseudónimo. As obras deben presentarse segundo o sistema de
plica, por quintuplicado, mecanografadas a dobre espazo. Envíanse á Deputación
Provincial da Coruña (Rúa Alférez Provisional n.º 2, 15006 A Coruña). O premio está
dotado de 6.500 euros e a publicación da obra por parte da Deputación, quen se reserva,
durante un prazo de dezaoito meses, os dereitos de editala, e entrega ao gañador trinta
exemplares. Os poemarios galardoados nas edicións anteriores foron: Visitantes (1991),
de Xavier R. Baixeras en 1991; Prometo a flor de loto (1992), de Luz Pozo Garza en
1992; Memoria de agosto (1993), de Xulio L. Valcárcel en 1993; Un áspero tempo de
caliza (1994), de Paulino Vázquez Vázquez en 1994; Pel de ameixa (1996), de Marta
Dacosta Alonso en 1995; Areados (1997), de Estevo Creus Andrade en 1996; Mínima
moralidade (1998), de Ramiro Fonte en 1997; Luz de facer memoria (1999), de Manuel
Álvarez Torneiro en 1998; Vocabulario das orixes (2000), de Xosé Mª Álvarez Cáccamo
en 1999; Campo segado (2001), de Manuel Álvarez Torneiro en 2000; Eloxio da desorde
(2002), de Román Raña Lama en 2002; Capital do corpo (2004), de Miguel Anxo Fernán
Vello en 2004; O pozo da ferida (2006), de Medos Romero en 2006; Cabalos do alén
(2009), de Xavier Lama López en 2008; Os indios deixaron os verdes prados (2011), de
Manuel Darriba en 2010; As lavandas adáptanse a todo erro de navegación (2013), de
Ramón Neto en 2011; Arte de fuga, de Carlos Penela en 2014; Entullo, de Lorena Conde
Martínez en 2016. No ano 2017 non lle correspondeu convocatoria.
II Premio Mondoñedo 10
Convocado dende 2016 pola asociación As San Lucas con colaboración co colectivo
Mondoñedo É... ten o obxectivo de estabelecer vínculos permanentes entre a cidade e o
concello que lles dá nome coas mellores obras de creación cultural. O premio irá variando
de categoría cada ano, galardoando, deste xeito, a mellor creación cultural en cadansúa
modalidade publicada nos últimos dez anos. Entre as diferentes modalidades establécense
na seguinte orde, narrativa, poesía, teatro, ensaio, música, plástica, artes visuais,
tradución, xornalismo cultural e mellor persoa, proxecto ou colectivo. Na primeira
edición do premio a obra premiada foi Os libros arden mal, de Manuel Rivas. Na segunda
edición a obra galardoada foi Hordas de escritura, de Chus Pato, como mellor obra de
poesía. O xurado do premio estivo composto por Antonio Reigosa Carreiras como
presidente, Francisco Fernández Rei, Dolores Vilavedra Fernández, Mercedes Queixas
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Zas, Bieito Iglesias Araúxo, Henrique Alvarellos Casas, Antón Pedreira Mirás,, Armando
Requeixo Cuba como vogais e, finalmente, Francisco Javier Bouso Bouso como
secretario.
Referencias varias:
- M.D., “Hordas de escritura’, de Chus Pato, gana el premio Mondoñedo 10”, El Progreso,
“A Mariña”, 16 outubro 2017, p. 11.
Dá conta do galardón a Chus Pato, ao mesmo tempo comenta as obras máis relevantes
que foron finalistas e o gañador da edición anterior. Destácase, tamén, que a autora tamén
propuxo a súa obra Carne de leviatán para o premio.

Premio Nacional de Poesía
Ver o apartado X.5. deste Informe.

V Certame de poesía Nuestra musa la camelia
Certame lírico que convoca dende o ano 2013 o Pazo da Saleta. As obras deberán estar
inspiradas na flor da camelia. Os textos presentados deben ser orixinais e inéditos, cun
máximo de dous poemas por autor, escritos en castelán ou galego e cunha extensión entre
catro e corenta versos cada poema. O premio consiste nun diploma ilustrado por Amai
Rodríguez e dúas entradas para a visita guiada ao xardín. Na edición correspondente ao
ano 2017 o gañador foi Gener Barjola Bizarro, (Vilanova i la Geltrú, 1983), co poema De
Okinawa a Pontevedra.

III Certame Poético Rosalía de Castro
Concurso convocado polo Concello de Padrón. Os traballos presentados deben estar en
galego, cunha extensión mínima de catrocentos versos, inédito e orixinal. O premio está
dotado de 1.500 euros. Na edición correspondente ao ano 2017 o premio quedou deserto.
Referencias varias:
- ARCA, “Padrón pintará los pasos de peatones con versos de un poema de Rosalía”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 21 febreiro 2017, p. 30.
Informa dos actos celebrados polo Concello de Padrón para conmemorar o cento oitenta
aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, entre os que se atopa tamén a entrega dos
premios da II edición do premio Rosalía de Castro.
- ARCA, “Padrón deixa deserto o certame Rosalía de Castro e revisará as súas bases”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 maio 2017, p. 28.
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Informa da decisión de deixar o certame deserto na súa terceira edición e da decisión de
revisar as súas bases para facelo máis inclusivo, apostando, quizais, pola publicación das
obras gañadoras.
- Cibrán Canedo, “Malos tiempos para la lírica”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 13 maio 2017, p. 35.
Informa da decisión de deixar o certame deserto na súa III edición, destacando que se
debería incentivar o seu impulso.

XXXI Certame de poesía en lingua galega Rosalía de Castro
Concurso organizado pola Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellà, coa
colaboración da Xunta de Galicia, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya e o
Ajuntamen de Cornellà de Llobregat. O poema presentado debe estar en galego, cunha
extensión entre trinta e cen versos. Os premios consisten en 500, 300 e 200 euros. Na
XXXI edición, concedéuselle o Primeiro premio: Amauta Castro, de Girona, polo seu
poema titulado “ Da pel sae o escuro”; Segundo premio: Juan Lorenzo Collado López, de
Albacete, polo poema “Nas pestanas da rúa”; Terceiro premio: Arsenio Iglesias Pazos, de
Bilbao, polo seu traballo “Principio ou final do poema”.

X 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), diríxese a calquera persoa que
presente un poemario inédito de tema libre, escrito en galego e cunha extensión mínima
de trescentos versos. Os traballos deben enviarse por cuadruplicado á Aula de Cultura
Ponte das Rosas (Avenida da Feira, n.º 10, baixo, apartado de correos 30, 36380
Gondomar, Pontevedra). O premio consiste nunha dotación de 3.000 euros, unha
escultura da autoría de Fino Lorenzo e a edición da obra nunha colección de poesía do
IEM “Victoriano Taibo”. Nas edicións anteriores resultaron galardoados: en 2008, Carlos
Negro, con Cultivos transxénicos; en 2009, ex aequo para Mª Carmen Caramés, con
Cuarto Minguante, e Elvira Riveiro e Silvia Penas con Biografía da Multitude; en 2010,
Mª Goretti Fariña Caamaño con Devastacións dispoñibles; en 2011 Carlos Solla con
Holocausto Zacoe; en 2012, Mª Concepción Álvarez Lebredo con Distancias e Simetrías;
en 2013, Ramón Sandoval con Territorios estraños; e en 2014, Lara Rozados con O
caderno amarelo; en 2015, Iñaki Varela Pazos, con Do outro lado das portas; e en 2016
Xosé Iglesias Lamela por A relixión do mar. Na edición correspondente ao ano 2017 O
xurado do X Premio de Poesía Victoriano Taibo, formado polos profesores e escritores
Xulián Maure, Iria Misa, Gonzalo Navaza, Xosé Iglesias Lamela e Marta Dacosta
acordou concederlle o galardón ao poeta de Cee Rafa Vilar polo poemario titulado
Erosións.
Referencias varias:
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- Concha Gómez, “O escritor Rafa Villar, gañador do Victoriano Taibo de Poesía”,
Atlántico Diario, “Área metropolitana”, “Val Miñor”, 19 setembro 2017, p. 19.
Informa que Rafa Villar saíu gañador da X edición do certame poético Victoriano Taibo
coa súa obra Erosións. A entrega do premio tivo lugar no Auditorio Lois Tobío de
Gondomar o día 18 de novembro.
- G.P., “La entrega del premio Victoriano Taibo llena de poesía Gondomar”, Faro de Vigo,
“Val miñor”, 19 novembro 2017, p. 14.
Faise eco da vitoria de Rafa Vilar e a súa obra Erosións do X premio de poesía Victoriano
Taibo, outorgado por un xurado composto por escritores galegos.

I Certame de Micropoesía Vilariñas
A asociación sociocultural Lareira de Soños e Nova Poesía Guitírica (NPG) únense para
crear o primeiro Certame de Micropoesía dá Chaira Vilariñas, un nome co que queren
honrar ao poeta Xosé Martía Díaz Castro. O prazo para presentar as obras pechouse o 31
de marzo de 2017. Nas bases indícase que se poden presentar todas as persoas interesadas,
xa que a participación é gratuíta, a través do correo electrónico dosvilares@gmail.com ou
do Messenger do Facebook dos Vilares, Lareira de Soños (www.facebook.com/osvilares).
Cada persoa poderá presentar un máximo de dous micropoemas, que serán de temática
libre e deberán estar escritos en galego. A súa extensión será dun mínimo de dous versos
e un máximo de cinco, sen incluír o título.
As persoas que conforman o xurado, poetas de NPG, farán público o seu veredicto nas
dúas semanas posteriores ao peche do prazo para presentar as obras. Haberá unha persoa
gañadora, cuxo premio será un trofeo acreditativo, a edición da súa obra no blogue poético
e un lote de libros de poesía de autoría galega. O xurado tamén poderá facer mencións
especiais, que non recibirán compensación ou premio, e unha selección dos mellores
micropoemas para realizar unha posíbel antoloxía. Farase un acto poético público cos
premiados e outros poetas invitados. A entrega de premios desta primeira edición foi o 2
de decembro, na igrexa dos Vilares (Guitiriz). O Primeiro premio corresponde a Andrea
Araújo Alonso, por Teño un pintor; o segundo premio foi para o xornalista Pedro Rielo
Lamela, de Pontevedra, con Gran carballo; e en terceiro lugar, Toño Núñez Álvarez, de
Navia de Suarna e residente en Lugo, con Abrín os ollos.
Referencias varias:
- M. R., “Lareira de Soños y NPG organizan el I Certame de Micropoesía Vilariñas”, El
Progreso, “A Chaira”, 30 xaneiro 2017, p. 18.
Informa da celebración do certame así como das entidades participantes. Achega as
principais bases do concurso e inclúe unha dirección web para acceder ás bases completas
do premio.
- M. M., “Culturalia GZ publicará las obras del Certame Vilariñas”, El Progreso, “A
Chaira”, 26 marzo 2017, p. 20.
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Dá conta da intención do proxecto Culturalia GZ de publicar as obras presentadas no
primeiro Certame de Micropoesía da Chaira Vilariñas convocado por Nova Poesía
Guitirica (NPG) e Os Vilares, Lareira de soños. Os micropoemas gañadores estrearanse
na plataforma Culturalia GZ.

XXVI Xogos Florais María Pita
Premios organizados dende 1992 pola Orde de Cabaleiros de María Pita, co obxectivo de
lembrar os Xogos Florais de Galicia, celebrados na Coruña no ano 1861. Cada
convocatoria está dedicada a unha personalidade histórica coruñesa (dende María Pita a
Concepción Arenal, pasando por Manuel Murguía ou Cornide). Poden presentarse, cun
máximo de dous poemas de até cen versos en galego e castelán, todas as persoas que o
desexen, excepto as gañadoras do ano anterior. As composicións deben estar impresas en
A4 a dobre espazo e por unha soa cara e remitirse orixinal e copia, co seu lema, á Orde
de Cabaleiros de María Pita (Rúa San Andrés, n.º 121 – 8º 15003 A Coruña), xunto cun
sobre cos datos persoais do autor. Conta con dúas categorías: sénior (maiores de dezaoito
anos) cun premio composto de Tizona de Ouro, Flor Natural e 1.000 euros; e xuvenil
(menores de dezaoito anos) cun premio de Tizona de Ouro, Flor Natural e 500 euros. Na
edición correspondente ao ano 2017 o lema era A grandeza de xenerosidade e foi
dedicado á figura de Eusebio da Guarda co gallo do cento vinte aniversario do seu
falecemento. Nesta XXVI edición a autora do poema gañador foi Rosa Maria Sarmiento
Fernandez cun texto en castelán, e na edición junior o premio quedou deserto.
Referencias varias:
- Laura Tutor, “La nueva edición de los Juegos Florales estará dedicada al filántropo
Eusebio da Guarda”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 20 outubro 2017,
p. 36.
Dá conta da XXVI edición dos Juegos Florales de la real Orden de Caballeros de María
Pita que este ano estará dedicada a figura de Eusebio da Guarda. Todas as persoas que o
deseen poden participar agás as gañadoras do ano anterior. O prazo de entrega finaliza o
24 de novembro e a entrega de premios será o 1 de decembro no auditorio Afundación.

VI Certame de Poesía Xosé María López “Ardeiro”
Convocado polo Concello de Negreira en homenaxe ao poeta Xosé Manuel López
“Ardeiro”, poden concorrer todas as persoas que o desexen cunha única obra, escrita en
lingua galega. Os traballos deben ser orixinais, inéditos, non ter sido premiados con
anterioridade en calquera outro concurso ou certame, e ter unha extensión entre trescentos
cincuenta e setecentos versos, escritos con tipografía de imprenta (tipo Arial 12 ou
similar), a dobre espazo, con absoluta liberdade en canto a estrofas, medida e rima.
Preséntanse por triplicado, segundo o sistema de plica. Así mesmo, debe acompañarse
dunha declaración xurada de cumprir o requisito de tratarse dun texto inédito e non
premiado noutros concursos, certames ou premios, que debe ir introducida no sobre cos
datos persoais. As obras entréganse na Delegación de Cultura e Deportes Casa de Cultura,
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1ª Planta, 15830 Negreira, A Coruña. O premio consiste na publicación do poemario
gañador por parte da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística
e da Dirección Xeral do Libro, e a entrega ao autor de cento cincuenta exemplares. Pola
súa banda, o segundo clasificado recibirá 300 euros. O xurado está formado por tres
membros de prestixio no campo da literatura, e como secretario, con voz pero sen voto,
o representante do concello que designe o alcalde. En edicións pasadas foron premiados
Rafael Lema, por Alturas do monte Pindo (2013) e Yolanda López López, por Paisaxes
subterráneas (2014); en 2015 premiouse Obituario, de Rocío Leira (Cee, 1979). Na
edición correspondente a teense Claudia Castro gañou o premio coa obra Ser, corazón e
boca; mentres que o segundo premio foi para o escritor Raúl Gómez Pato, con Círculo.
O xurado desta sexta edición estivo constituído polo catedrático de Lingua e Literatura
José A. Ponte Far, o poeta Xulio L. Valcárcel, a poeta Diana Varela Puñal e as docentes
de Lingua e Literatura María Rey e María López Sández.
Referencias varias:
- M. M. G., “Roteiro e prazo ata o día 11 para o certame Ardeiro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 9 decembro 2017, p. 29.
Comenta a prolongación do sexto Certame de Poesía Xosé Manuel López Ardeiro de
Negreira até o próximo luns 11. Destaca das bases do certame, a dotación económica, a
edición de douscentos exemplares e a extensión dos traballos.
- E. F., “A entrega do premio de poesía Ardeiro abrirá o programa de Nadal de Negreira”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Área metropolitana”, 12 decembro 2017, p.
L6.
Informa sobre a celebración da primeira edición do premio Ardeiro, que terá lugar o
venres 22 de decembro no auditorio do Centro Sociocultural de Negreira.

XXX Certame Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé
Convocado polo Círculo Mercantil e Industrial-Unidade de Fene, coa colaboración do
Concello de Fene, a Editorial Espiral Maior e a Deputación da Coruña, dende o ano 1987
para homenaxear a figura do poeta ferrolán Xosé María Pérez Parallé, está dirixido a
novas voces que non publicaran ningún libro individual. Neste certame galardóanse
poemas (catro como máximo) inéditos, escritos en galego, cunha extensión mínima de
trescentos versos. Os orixinais teñen que se enviar por triplicado e cun pseudónimo ou
lema á sede do Círculo (Rúa Porto do Río, n.º 21, San Paio-Fene, A Coruña) e deben
entregarse mecanografados por unha soa cara e baixo o sistema de plica. O galardón
consiste na publicación da obra pola Editorial Espiral Maior cunha tiraxe de seiscentos
exemplares, 600 euros e unha peza de cerámica deseñada por Francisco Pérez Porto, fillo
de Xose María Pérez Parallé. Na edición correspondente ao ano 2015, o prazo de
admisión rematou o 30 de setembro e o xurado, formado por Estíbaliz Espinosa, Estevo
Creus e Fran Cortegoso, concedeu o galardón a Jesús Castro Yáñez polo seu poemario
Os nomes e os himnos. Na edición de 2017 foi premiado Carlos Lixó Gómez (Ribeira,
1991) por Murallas de pedra sen cemento que duran para sempre.
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X. 3. TEATRO
XII Premio Abrente para Textos Teatrais
Coa intención de incentivar a creatividade no ámbito teatral e en lembranza dos
“Concursos de textos teatrais” da Asociación Cultural Abrente (1969-1983), o Concello
de Ribadavia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, a través da
Mostra Internacional de Teatro, convocan este premio dende o ano 2006. Poden optar a
el todos os autores de calquera nacionalidade que presenten obras inéditas e non
premiadas, escritas en lingua galega segundo a normativa vixente. Estabelécese un
premio único e indivisíbel, dotado de 3.000 euros, unha estatuíña de Manuel Rodríguez
Alonso e a entrega de vinte e cinco exemplares, reservando o concello, durante un prazo
de doce meses, os dereitos de editala e de representala. As obras, de tema e extensión
libres, preséntanse por quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados a dobre
espazo, numerados, grampados ou encadernados baixo un título e lema, acompañados
dun sobre cos datos persoais do autor, dirixidas ao Concello de Ribadavia (Praza Maior,
s/n, 32400 Ribadavia, Ourense). Na edición correspondente ao ano 2017, o xurado,
formado pola actriz Sheyla Fariña, a directora e actriz Diana Mera, o dramaturgo Ernesto
Is (Premio Abrente da edición anterior), a concelleira de Cultura de Ribadavia María
Touza e Roberto Pascual, Director da MIT, decidiron por unanimidade premiar co
Abrente 2017 o texto titulado Poesía (materiais para montar unha escena de cama), de
Roi Vidal Ponte.
Referencias varias:
- X. A. Reboiro, “A obra ʻPoesíaʼ, de Roi Vidal, consegue o XII Premio Abrente”, La
Región, “Verano”, 22 xullo 2017, p. 29.
Infórmase que a obra de Roi Vidal, fillo do xa finado dramaturgo Roberto Vidal Bolaño,
gañou a duodécima edición do Premio Abrente.
- Sabela Pinal, “Roi Vidal Ponte. ʻA MIT é especial, é única, é o xerme do teatro galego”,
La Región, “Verano”, 23 xullo 2017, p. 29.
Recolle unha entrevista co gañador do Premio Abrente de Textos Teatrais pola súa obra
Poesía na Mostra Internacional de Teatro. O autor expón a temática sexual da obra e fala
da situación na que se encontra o teatro galego.

XIX 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 Consellaría de Cultura da Xunta de Galicia, para promover o
ámbito da literatura teatral galega contemporánea e incentivar a creatividade na
dramaturxia. Convócase xunto co Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil
e o Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques. As persoas interesadas deben
remitir ou entregar nas oficinas de AGADIC (Rúa da Vesada s/n, San Lázaro, 15703
1194

Santiago de Compostela) os seus textos inéditos, escritos en galego conforme a normativa
vixente, non representados nin premiados noutros concursos, de temática libre e sen límite
de extensión, quedando excluídas as obras de teatro breve e os textos para teatro de
monicreques. Tampouco se teñen en conta os orixinais de autores premiados nas dúas
convocatorias inmediatamente anteriores. Os textos deben ser presentados por
sextuplicado en DIN A-4, mecanografados a dobre espazo segundo o sistema de plica. O
premio está dotado de 6.000 euros e a obra premiada pode ser publicada nas coleccións
de AGADIC, que se reserva durante un prazo de dous anos o dereito a editalas. Segundo
as bases da convocatoria, complementariamente á calidade literaria e dramática das obras,
o xurado valora positivamente aqueles factores que inciden na súa viabilidade escénica e
no coidado da lingua. Dende o ano 2013 pasou a ser bienal. Nas edicións anteriores foron
galardoados: en 1988 O arce do xardín (1989), de Roberto Salgueiro; en 1989 Azos de
esguello (1990), de Euloxio R. Ruibal; en 1990 Os rebertes (1993), de Agustín Magán;
en 1991 Saxo Tenor (1993), de Roberto Vidal Bolaño; en 1992 Copenhague (1993), de
Andrés A. Vila e Xosé Cid Cabido; en 1993 O prazo (1994), de Manoel Riveiro; en 1994
Lugar (1995), de Raúl Dans; en 2000 Eliana en ardentía ou Bernardo destemplado
(2001), de Roberto Salgueiro; en 2001 Agnus patris (2002), de Afonso Becerra de
Becerreá; en 2002 Molière final (2003), de Roberto Salgueiro; en 2003 Hai que confiar
na esperanza (2004), de Siro López; en 2004 Os homes só contan até tres (2006), de
Antón Lopo; en 2005 Limpeza de sangue (2006), de Rubén Ruibal; en 2006 Ocaso Otero
(2007), de Manuel Guede; en 2007 Historia da chuvia que cae todos os días (2008), de
Roberto Salgueiro; en 2008 Sempre quixen bailar un tango (2009), de Teresa González
Costa; en 2009 Flores de Dunsinane (2010), de Manuel Lourenzo; en 2010 Chegamos
despois a unha terra gris (2011), de Raúl Dans Mayor; en 2011 A cegueira, de Marcos
Abalde Covelo; en 2012 Isobaras (2013), de Gustavo Pernas Cora; en 2013 non houbo
convocatoria; e en 2014 Raclette (2015), de Santiago Cortegoso. En 2015 non houbo
convocatoria e en 2016 foi premiada a obra Suite Artabria, de Manuel María Lourenzo
Pérez. No ano actual non corresponde convocatoria.

XIII Premio Internacional de Teatro para Títeres Barriga Verde de Textos para Teatro
de Monicreques
Convocado polo IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais), actualmente
AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) da Consellaría de Cultura da Xunta
de Galicia, conxuntamente co Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais e o Manuel
María de Literatura Dramática Infantil. É o primeiro en España creado especificamente
para textos destinados a obras representadas con monicreques. Divídese en dous
apartados, dotados de 3.000 euros cada un: textos dirixidos ao público infantil e textos
escritos para o público adulto, que na convocatoria de 2009 ascendeu a 6.000 euros en
cada modalidade. As obras poden ter tema e extensión libres, tendo en conta o principio
de duración normal dun espectáculo completo. A obra premiada pode ser publicada nas
coleccións da AGADIC, que se reserva durante un prazo de dous anos o dereito a editalas.
Os orixinais deben presentarse por sextuplicado, mecanografados a dobre espazo segundo
o sitema de plica a AGADIC (Rúa da Vesada, s/n, San Lázaro, 15703 Santiago de
Compostela). Segundo as bases da convocatoria, complementariamente á calidade
literaria e dramática das obras, o xurado valora positivamente aqueles factores que inciden
na súa viabilidade escénica e na calidade da lingua Dende o ano 2013 pasou a ser bienal.
En anteriores edicións resultaron galardoadas na modalidade infantil as seguintes pezas
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dramáticas: en 2003 Cucho, Coco e o dilema do 6, de Tino Antelo; Cataventos e Cía. Ou
a verdadeira historia de Amanda, a princesa, e Leonardo, o poeta, de Celia Díaz Núñez;
en 2006 O afundimento do Titanic, de Breogán Riveiro; en 2008 O punto da escarola, de
Xosé A. Neira Cruz; en 2009 Bon appétit, de Begoña García Ferreira; e en 2012 Un
mosquito de nome Henri, de Raúl Dans. E na categoría de adultos: en 2003 O Soñador.
Pezas de títeres para adultos, de Gabriel Castilla Raspa; en 2005 Misterio en Guernica,
de Xosé Manuel Fernández Castro; e en 2009 Auga que non vas beber..., de Ignacio
Vilariño Sanmartín; en 2010 Pedra sobre pedra, de Xosé Antonio Neira Cruz; en 2011 e
en 2012 o premio quedou deserto: e en 2014 O lobo e a lúa, de Andrea Bayer. En 2016
foi para Marcha fúnebre para un monicreque, de Roi Vidal Ponte, na modalidade de
adultos; e Os golfiños e o xigante, de Ignacio Vilariño Sanmartín, na modalidade para o
público infantil. A edición XIII do premio ten como prazo de presentación do 29 de
decembro de 2017 até o 10 de maio de 2018.

XI Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico
Convócano a Radio Galega e o Centro Dramático Galego, co patrocinio da Axencia
Galega das Industrias Culturais (AGADIC), coa intención de fomentar a escrita de
textos dramáticos para a radio e recuperar o xénero de teatro radiofónico mediante o
incentivo á creación de guións radiofónicos dramáticos. Conta con dous galardóns, o
Premio do Xurado, cunha dotación de 3.000 euros, e o Premio da Audiencia, de idéntica
contía. As obras seleccionadas polo xurado emítense na Radio Galega e edítase un libroCD cos textos finalistas. Poden participar todos os escritores e as escritoras que o
desexen sempre e cando non manteñan unha relación laboral coa Compañía de
Radio/Televisión de Galicia e calquera das sociedades que comprende (Televisión de
Galicia e Radio Galega). Os traballos presentados deben ser orixinais e inéditos, escritos
en lingua galega e non poden ser adaptacións. Deben estar libres de todo compromiso
anterior con emisoras de radio, televisións, editoriais ou entidades semellantes. Os
traballos, co formato de guión radiofónico dramático, non poden exceder os dez
minutos de duración en antena. As obras teñen que presentar un reparto de cinco
personaxes como máximo. Os autores poden utilizar, coas indicacións pertinentes,
cantos recursos radiofónicos consideren necesarios para que o texto sexa realizado de
maneira axeitada: música, planos sonoros, efectos etc. O director das dramatizacións
radiofónicas pode facer as adaptacións necesarias para a súa realización e emisión. Non
se admiten máis de dous guións por autor e de cada obra preséntanse o orixinal e cinco
copias. Os autores concursan segundo o sistema de os traballos fanse chegar por correo
ao seguinte enderezo: Radio Galega, Diario Cultural “Premio Diario Cultural de Teatro
Radiofónico”, San Marcos, 15820 Santiago de Compostela, A Coruña. Consérvanse
durante un mes a partir da data na que se fai pública a resolución do xurado e logo
destrúense os que non foran solicitados polos seus autores. Os argumentos das obras son
de temática libre. O xurado estivo integrado por profesionais de recoñecido prestixio do
ámbito da escena galega e un representante do Diario Cultural da Radio Galega, que
valoraron especialmente a calidade literaria e dramática das obras e a súa adaptación ao
medio radiofónico. Os autores comprométense a autorizar a dramatización e emisión
pola Radio Galega das obras presentadas, de seren estas seleccionadas, así como a súa
edición en libro-CD. Para tal fin os autores premiados e finalistas entenden cedidos a
favor da Radio Galega os dereitos de comunicación pública, reprodución e distribución
precisos para a posta en antena da obra e a súa primeira edición en libro e disco
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compacto. Os autores que o desexen poden enviar co texto as gravacións das
dramatizacións en soporte CD, que non son tidas en conta na valoración dos textos
teatrais, pero si serán emitidas, de seren finalistas os textos, pola Radio Galega para a
votación da audiencia, en lugar da dramatización realizada polo equipo artístico
coordinado polo Centro Dramático Galego. En anteriores edicións os galardóns foron
para O Bambán, de David Rodríguez en 2007; O mal da vaca, de Begoña García
Ferreira en 2008; Peter Buckley, de Rubén Ruibal e César Candelas en 2009; O vento da
Illa, de Begoña García Ferreira en 2010; Paraísos, de Xosé Manuel Pacho Blanco en
2011; Poema sinestésico para tres voces e un can, de Eva F. Ferreira en 2012; Poema
sinestésico para tres voces e un can, de Mariana Carballal en 2013; e A primeira vez de
Carmen Blanco Sanjurjo, e Explotados, de César Carracedo, en 2014; en 2015 foi para
“Evasión”, de Clara Gayo; e o premio da audiencia recaeu en Avelina Pérez por “Non
teño espello no baño”; en 2016 o galardón foi para O quinto inverno, de Eva F. Ferreira,
e o premio da audiencia recaeu en Un bo final, de Carolina Alba Castro. Na edición de
2017 o premio do xurado recaeu en Psicofonías, de Marcos Abalde, e o premio da
audiencia foi para Alianzas, de Avelina Pérez.
Referencias varias:
- Ángeles Rodríguez, “Eva F. Ferreira. ‘O teatro pode dinamizar o rural”, O SIL, maio
2017, p. 36.
Destaca o galardón da autora no X Premio de Teatro Radiofónico “Diario Cultural”,
repasa a traxectoria da autora e analiza o seu traballo teatral que trata de abrir o teatro e
mesturalo con outros xéneros como a poesía.

XXVIII Premios do Festival de Teatro Galego (FETEGA)
Outorgados pola Asociación Cultural Fetega durante a celebración do Festival de Teatro
Galego do Carballiño. Na edición correspondente ao ano 2015 os gañadores foron: Isabel
Risco (mellor actriz); Celso Fernández Sanmartín (mellor actor); “O furancho”, de
Ibuprofeno Teatro (mellor espectáculo); e Roberto Vidal Bolaño (premio de honra). Na
edición correspondente ao ano 2016 os gañadores foron: Pepa Barreiro (Mellor Actriz);
Mundo Villalustre (Mellor Actor); Ensaio sobre a cegueira, de Sarabela Teatro (Mellor
Espectáculo); e Antonio Durán “Morris” (Premio de Honra). Na edición de 2017 o premio
de honra recaeu en Carlos Blanco.

VI Premio de teatro A Guerra da Independencia en Valga
Convócao o Concello de Valga dende o ano 2009 para obras inéditas en galego nas que o
autor presenta un texto que será representado ao aire libre por actores e actrices
afeccionados. O tema debe gardar relación coa Guerra da Independencia e centrarse no
episodio da revolta popular dos veciños de Casal do Eirigo contra as tropas francesas. O
escenario de representación é o recinto da Capela da Saúde. Os orixinais deben
presentarse mecanografados, por quintuplicado, sen asinar, co título da obra e o
pseudónimo do autor, así como un precaderno de dirección no que se describa a posta en
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escena do espectáculo, xunto a un sobre cos datos persoais e enviarse ao Concello de
Valga (Avda. Coruña, n.º 14, 36645 Valga, Pontevedra). Estabelécese un único premio de
600 euros que implica a obriga de colaborar coa dirección da obra para a súa posta en
escena. Ademais da calidade das obras, valórase a viabilidade da súa posta en escena. Na
edición de 2017 a gañadora foi Unha aldea Guerrilleira, de Marcela Rodríguez.

XXI Premios María Casares
De carácter anual, foron creados en 1997 pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia
(AAAG) para serviren de estímulo e recoñecemento ao labor desenvolto pola profesión
teatral galega. O nome dos premios foi decidido por considerar que o prestixio desta actriz
galega, ademais de merecer unha homenaxe, podería servir de promoción para o teatro
galego. A organización corre a cargo da Asociación de Actores e Actrices, coa que
colabora o Concello da Coruña (cidade na que se realiza a gala de entrega dos premios,
por ser María Casares filla predilecta desta cidade). Optan a estes galardóns todas as
producións feitas en lingua galega estreadas en Galicia entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro do ano anterior á concesión dos premios, así como todos os profesionais que
participaron nas montaxes comprendidas nese período de tempo. Os premios concédense
nos seguintes apartados: Maquillaxe, Vestiario, Iluminación, Música orixinal,
Adaptación/Tradución, Texto orixinal, Escenografía, Actor secundario, Actriz
Secundaria, Actor protagonista, Actriz protagonista, Dirección, Espectáculo e Premio de
Honra Marisa Soto á traxectoria persoal ou labor de promoción do teatro. O galardón
consiste nunha xerra coa efixie da actriz María Casares e decídense nun proceso que se
desenvolve durante o primeiro trimestre do ano. Nesta edición de 2017 foron premiadas:
O tolleito de Inishmaan, de Contraproducións e Fiot Carballo (5): mellor iluminación
(Afonso Castro), mellor adaptación/tradución (Cándido Pazó, Santi Romay, Alberto
Rodríguez), mellor actriz secundaria (María Roja), mellor actor secundario (Evaristo
Calvo), mellor actor protagonista (Santi Romay); Eroski Paraíso, de Chévere (4): mellor
música orixinal (Terbutalina), mellor actriz protagonista (Patricia de Lorenzo), mellor
dirección (Xron) e mellor espectáculo; Voaxa e Carmín, de ButacaZero e Eme2 (2):
mellor maquillaxe (Trini F. Silva) e mellor vestiario (Mari Seoane); Danza da choiva, de
Elefante Elegante (1): mellor espectáculo infantil; Foucellas, de Talía Teatro (1): mellor
escenografía (Dani Trillo); e Raclette, de Ibuprofeno Teatro (1): mellor texto orixinal
(Santiago Cortegoso).
Referencias varias:
- Alberto Nova, “Récord de espectáculos para os María Casares de teatro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 9 febreiro 2017, p. 40.
Informa da participación, nunca antes acadada, no certame. Ao mesmo tempo, achega
información dos corenta e catro espectáculos participantes.
- ECG, “Todos os nomeados para os María Casares coñeceranse este mércores”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 25 febreiro 2017, p. 41.
Informa de que o vindeiro mércores se darán a coñecer os nomeados para o premio, ao
mesmo tempo adianta que a entrega de premios será celebrada no Salón de Teatro de
Santiago de Compstela.
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- Patricia de Lorenzo, “Mellor actriz nos María Casares”, Sermos Galiza, “fóradeserie”,
“Selfie”, 6 abril 2017, p. 10.
A actriz galardoada encomeza agradecendo os tres galardóns (mellor actriz protagonista,
mellor espectáculo, mellor dirección) merecidos pola peza Eroski Paraíso como un
recoñecemento e co engadido “de que vén por parte da profesión”. Recoñece que
pensaban na posibilidade de merecer o galardón polos comentarios do público, e explica
a facilidade de crear o seu personaxe, un máis nesta peza de protagonismo colectivo.
Considera que a peza pode ser ben recibida polo público do estado español porque confían
nela os membros do equipo. Remata incidindo en que “antes que artistas somos persoas,
somos cidadáns e iso está por diante”, de aí que a compañía sempre se cuestiona en todos
os proxectos para ser honestos, “aprender e transformarnos”.
- Manuel Xestoso, “En que quedamos?”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, “teatro”, 20 abril
2017, p. 7.
Infórmase de que os gañadores dos premios María Casares foron galardoados por premios
pertencentes a dramaturxia galega. Nomea a gañadores como Manuel Cortés, Esther
Carrodeguas, Cándido Pázo, Santiago Cortegoso, María Torres e Gonçalo guerreiro.
- ECG, “Trece espectáculos optan aos premios María Casares”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 2 marzo 2017, p. 36.
Informa das obras que optan a premios no certame, entre as que destacan O tolleito de
Inishmann, Eroski Paraíso e Raclette.
- Ruth López, “O tolleito de Inishmannʼ e ʻEroski Paraísoʼ, á cabeza na loita polos María
Casares”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 2 marzo 2017, p. 44.
Dá conta das obras que optan a máis premios dentro do certame, onde destacan O tolleito
de Inishmann, Eroski Paraíso e Raclette.
- Montse García, “O tolleito de Inishmaanʼ, favorita en los María Casares”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 2 marzo 2017, p. 33.
Informa das obras presentadas a certame que contan con máis nominacións, entre as que
destacan O tolleito de Inishmann, dirixida por Cándido Pazó, Eroski Paraíso de Chévere
e Raclette de Ibuprofeno, que optan a once, oito e cinco premios respectivamente.
- E. P., “El montaje ʻO tolleito de Inishmaanʼ, favorito de los María Casares con 11
nominaciones”, Faro de Vigo, “Tv/ Espectáculos”, 2 marzo 2017, p. 59.
Dá conta da obra favorita nesta edición do certame, O tolleito de Inishmann, que opta a
once premios. Tamén destaca ás obras Eroski Paraíso e Raclette.
- Chechu López, “La crucense Trini Fernandez Silva vuelve a optar por partida doble al
Premio María Casares de maquillaje”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, “Boiro”, 7 marzo
2017, p. 17.
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Informa da opinión de Trini Fernández Silva ao ser galardoada por partida dobre co
premio María Casares de maquillaxe. Destaca que a artista traballou nas obras Voaxa
Carmín e Os Ricksenstein.
- E. P., “A Agadic colabora co programa dos María Casares”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 11 marzo 2017, p. 34.
Infórmase que A Axencia Galega das Industriais Culturais colaborará un ano máis coa
Asociación de Actores e Actrices de Galicia na organización das actividades que terán
lugar arredor da XX edición dos Premios de Teatro María Casares.
- Ágatha de Santos, “Eduardo Alonso, distinguido con el Marisa Soto por sus 40 años
dedicados al teatro”, Faro de Vigo, “Tv/ Espectáculos”, p. 55 /La Opinión, “Sociedad,
cultura y ocio”, 8 marzo 2017, p. 32.
Informa do galardón a Eduardo Soto co Premio de Honra María Soto, que será entregado
durante a gala dos premios María Casares.
- ECG, “Eduardo Alonso, premio de honra Marisa Soto da Asociación de Actores”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 8 marzo 2017, p. 41.
Dá conta do Premio de Honra María Soto, entregado pola Asociación de Actores e
Actrices de Galicia a Eduardo Alonso pola súa traxectoria profesional.
- Lourdes Varela, “Eduardo Alonso. ʻO teatro galego non tivo sorte cos seus xestores
políticos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 617, 9 marzo 2017, p. V/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 570, 11 marzo 2017, p. 11, “Entrevista”.
Entrevista a Eduardo Alonso que repasa a súa traxectoria profesional ademais do recente
galardón a María Soto. Afonda sobre o labor de director ademais de achegar a perspectiva
do entrevistado sobre o teatro galego.
- Sandra Romero, “Eduardo Alonso. ʻSempre entendín o teatro como un servizo social”,
El Correo Gallego, “Entrevistas”, 27 marzo 2017, p. 16.
Entrevista a Eduardo Alonso co gallo do seu galardón María Soto, ao mesmo tempo,
repasa a súa traxectoria profesional e comenta a súa visión sobre a literatura galega, en
especial do teatro, ademais de achegar información sobre vindeiros proxectos do autor.
- E. P., “Pepo Suevos presenta esta noche la gala de los premios María Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 29 marzo 2017, p. 36.
Dá conta da celebración do espectáculo no Teatro Rosalía de Castro, dos participantes e
do horario da gala. Ao mesmo tempo, resalta que Pepo Suevos será o presentador da gala.
- Rodri García, “A obra ʻEroski Paraísoʼ, trunfa nos María Casares ao levar os dous
premios maiores”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 marzo 2017, p. 38.

1200

Dá conta dos premiados no María Casares destacando a obra Eroski Paraíso, que acadou
dous premios maiores, ao mesmo tempo, sinala a O tolleito de Inishmann como o
principal rival da obra de Chévere.
- Gemma Malvido, “Longa vida a un teatro en feminino plural”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 30 marzo 2017, pp. 8-9.
Dá conta dos máis galardoados no certame, O tolleito de Inishmann, con cinco galardóns,
e Eroski Paraíso. Tamén fai referencia a Voaxa e Carmín, que acadou os premios de
vestiario e maquillaxe.
- Marta García Márquez, “Muros e Irlanda conquistan os María Casares”, El Ideal
Gallego, “Sociedad”, 30 marzo 2017, p. 36.
Destaca as obras máis premiadas no certame, O tolleito de Enishmann, que levou cinco
galardóns, e Eroski Paraíso, que acadou os premios de mellor espectáculo e mellor
director. Finalmente, faise mención ás obras Raclette e Foucellas, gañadoras tamén dun
premio cada unha.
- Camilo Franco, “Tolleitos e paraísos”, Diario de Pontevedra/ El Progreso, “Táboa
Redonda”, n.º 75, “Fatiga ocular”, 2 abril 2017, p. 7.
Repasa os galardóns María Casares, destacando as dúas obras máis premiadas e
afondando nas calidade das obras e no seu contido.
- Maru Torres, “María Roja gaña un Premio María Casares”, El Progreso, “Xente de
aquí”, “En sociedade”, 2 abril 2017, p. 15.
Informa dos premios outorgados á obra O tolleito de Inishmann, ademais, destaca o
premio á lucense María Roja polo seu labor como actriz.
- A. de Santos, “El teatro ʻsigue ahíʼ pese a todo”, Faro de Vigo, “Gente”, 28 marzo 2017,
p. 54.
Dá conta da entrega de premios María Casares no Día Mundial do Teatro.
- Lourdes Varela, “Cándido Pazó. ʻA baixada do IVE cultural non debería cinguirse só ao
prezo das entradas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 624, 27 abril 2017, p. V/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 577, 6 maio 2017, p. 11, “Entrevista”.
Entrevista a Cándido Pazó polo seu traballo como adaptador na obra máis premiada no
María Casares, O tolleito de Inishmann. Na entrevista afonda sobre a súa traxectoria
profesional no mundo do espectáculo á vez que achega a súa opinión sobre o situación da
literatura, cultura e teatro na sociedade.

XVII Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva
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O Concello de Padrón convoca dende o ano 2001 este premio en homenaxe a Maruxa
Villanueva, que foi case tres décadas guardesa da Casa-Museo de Rosalía de Castro e
tamén recoñecida actriz de teatro. Poden concorrer aqueles actores e actrices que, durante
o ano, participasen nun espectáculo teatral en galego, ademais de ser extensivo a un artista
de recoñecida traxectoria neste ámbito. Conta cunha contía de 1.200 euros, diploma
acreditativo e estatuíña de bronce do busto de Maruxa Villanueva. En anteriores edicións
foron premiados Roberto Vidal Bolaño (2001), Susana Dans (2002), Rosa Álvarez
(2003), Manuel Lourenzo (2004), Xan Cejudo (2005), Ana Valles (2006), Luísa Merelas
(2007), Xosé Manuel Olveira “Pico” (2008), Gonzalo Uriarte (2009), Víctor Mosqueira
(2010), Patricia de Lorenzo (2011), Gustavo Pernas (2012), Mónica Camaño (2013),
Marta Pérez (2014), María Barcala (2015) e Nuria Sotelo Rodríguez (2016). Nesta
edición de 2017, o xurado, conformado pola concelleira de Cultura de Padrón, Lorena
Couso, como presidenta; como vogais, a escritora e profesora da Escola Superior de Arte
Dramático de Galicia Inma López Silva; o actor e profesor da Universidade da Coruña
Carlos Caetano Biscainho Fernandez; o dramaturgo, profesor da Escola Superior de Arte
Dramático de Galicia, membro do Consello Asesor do Centro Dramático Galego e
membro do Consello de Redacción da Revista Galega de Teatro, Alfonso Becerra Rojo;
o profesor da Escola Superior de Arte Dramático Roberto Pascual Rodríguez; a actriz,
doutora universitaria e especialista en teatro de obxectos Comba Campoy García; e a
animadora social do Concello de Padrón, María Cruz Taboada Álvarez, como secretaria,
galardoaron Eduardo Rodríguez Cunha.
Referencias varias:
- U. L., “El premio Maruxa Villanueva recae en la actriz y coreógrafa Nuria Sotelo
Rodríguez”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Área metropolitana”, 15 febreiro
2017, p. L7.
Dá conta da gañadora do premio e da contía deste, ademais de informar do día de entrega
do premio, o primeiro sábado de novembro na clausura do programa de outono cultural
do Concello de Padrón.
- Sol Elvira, “Nuria Sotelo ya disfruta del Maruxa Villanueva”, El Correo Gallego, “Área
Compostela”, “Deza-Touro-O Sar”, 7 novembro 2017, p. 30.
Alude ao acto de entrega do XVI Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva que
tivo lugar no auditorio de Padrón dentro do programa do Outono Culcutal do Concello.
O premio recaeu, por unanimidade, en Nuria Sotelo e os encargados de entregarllo foron
o alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira e a concelleira de Cultura, Lorena
Couso. Destácase tamén que Sotelo dirixe a súa propia compañía, Licenciada Sotelo, e
que traballou en moitas outras como Centro Coreográfico Galego, Elefante Elegante ou
Matarile Teatro.

XX Premios MAX de las Artes Escénicas
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En 1998 naceron os premios Max das Artes Escénicas, organizados pola Fundación
Autor da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE), co propósito de estimular e
premiar o talento de artistas e profesionais das artes escénicas. A este premio concorren
todos os espectáculos estreados ou en xira na temporada anterior. Os premios
concédense en vinte e tres apartados distintos, como autoría, tradución, adaptación,
composición, escenografía, iluminación etc., elixidos mediante os votos dos seus
compañeiros. Dentro do apartado do premio ao mellor autor teatral, nas primeiras
convocatorias só se contemplaba a escrita en castelán, pero máis tarde tivéronse tamén
en conta as outras linguas do estado. Dende a edición de 2014 desapareceu a categoría
de Mellor Autor Teatral en Galego.
Referencias varias:
- Rosa Cano, “Tres producciones gallegas van a optar a 6 premios Max de teatro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 4 marzo 2017, p. 42.
Informa de que tres producións galegas, Raclette, Tartufo e Perplexo, optan a seis premios
Max de Teatro. Tamén destaca que as actrices Rebeca Montero e Iria sobrado optan ao
premio de actriz de reparto e que Santi Cortegoso ao de mellor dirección.
- Héctor J. Porto, “Santiago Cortegoso. ʻO problema do teatro galego para saír fóra é certo
complexo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 xuño 2017, p. 34.
Entrevista a Santiago Cortegoso pola súa asistencia ao certame MAX de Artes Escénicas,
onde non acadou ningún premio. Afonda sobre a situación do teatro galego fóra de Galicia
e dalgúns aspectos da dramaturxia.

Premio Nacional de Teatro
Ver o apartado X.5. deste Informe.

IV Premio Pegada de Teatro Radiofónico
Certame convocado pola Escola Superior de Arte Dramática (ESAD), dende o seu
Departamento de Normalización Lingüística, que pretende promover a creación
dramática en galego, no formato de teatro radiofónico. Colaboran Radio ECCA e
AGADIC. Os traballos presentados deben ser orixinais, inéditos e escritos en lingua
galega. A adaptación dos traballos non poderán superar os dez minutos nin ser inferior
aos cinco minutos.O gañador en 2015 foi Julio Peláez, por A cunquiña; en 2016 Avelina
Pérez, por Eu controlo. Na edición correspondente ao ano 2017 foi galardoado César No,
co texto Camiños de luz, mentres que o texto Bestiario, presentado por Ernesto Is, foi
recoñecido cun accésit.

XVII Premio de Teatro Rafael Dieste
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Este premio, creado no ano 1988 pola Deputación Provincial da Coruña para incentivar a
creatividade no ámbito do teatro por ser unha das formas artísticas de maior incidencia
social, e en lembranza do autor rianxeiro que lle dá nome, ten dende 1999 unha
periodicidade bienal. Dende o ano 2001, poden optar todos os autores de calquera
nacionalidade, que presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade, escritas
en lingua galega. Concédese un premio único e indivisíbel dotado de 6.500 euros. A
Deputación publica a obra premiada, reservándose durante un prazo de dezaoito meses
os dereitos de editala e de representala, e entrega ao gañador trinta exemplares. Ademais,
poderá contratar unha compañía teatral galega para realizar a montaxe e a representación
da obra premiada. Os traballos, de tema e extensión libres, deben presentarse por
quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados a dobre espazo, en tamaño
DIN-A4, por unha soa cara, numerados, grampados ou encadernados, segundo o sistema
de plica. Os participantes teñen a obriga de comunicar á deputación a concesión de
calquera premio que obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se
produza, o que dá lugar á súa exclusión do concurso. O xurado actúa en pleno, en sesión
a ser posíbel única, sendo necesaria a asistencia dos dous terzos dos seus membros. As
deliberacións son secretas. Sendo un dos obxectivos deste concurso a posta en escena da
obra premiada, estímanse positivamente os factores que inciden na súa viabilidade
escénica: número de personaxes, condicións técnicas etc. O xurado non pode declarar
deserto o galardón e a súa proposta é obxecto de resolución da Presidencia desta
Deputación, órgano competente para resolver o premio. Os textos envíanse á Deputación
da Coruña, Avda. Alférez Provisional, s/n, 15006 A Coruña, indicando no sobre “Premio
de Teatro Rafael Dieste”. En anteriores edicións resultaron premiadas as seguintes obras
dramáticas: Ei, Feldmühle, de Xesús Pisón en 1991; Días sen gloria, de Roberto Vidal
Bolaño en 1992; Matalobos, de Raúl Dans en 1993; Velenos, de Xesús Pisón en 1994; O
serodio remordemento do amor, de Xavier Lama en 1995; Magnetismo, de Manuel
Lourenzo en 1996; Doentes, de Roberto Vidal Bolaño en 1997; Ninguén chorou por nós,
de Miguel Sande en 1998; Últimas faíscas de setembro, de Manuel Lorenzo Pérez en
1999; Footing, de Gustavo Pernas Cora en 2001; A ciencia dos anxos, de Inma Antonio
en 2003; Final de película, de Gustavo Pernas en 2005; Unha primavera para Aldara, de
Teresa Moure en 2007; e 0,7% Molotov, de Santiago Cortegoso en 2009; A función do
tequila, de Manuel Guede Oliva en 2011; e Teatro ou xeitos de cargar unha arma, de Zé
Paredes e Xosé Manuel Pacho Blanco. Na edición correspondente ao ano 2015 o gañador
foi Roberto Salgueiro con Como mil cachiños de vidro que a dor escurece. No ano 2016
non lle correspondeu convocatoria. Na edición de 2017 o galardón recaeu en Ernesto Is,
por Despois das ondas.

VII Premio de Teatro Romaría Vikinga
Organízano o Concello de Catoira e a Universidade de Santiago de Compostela como
medio de sensibilización das culturas vikinga e galega e co desexo de contribuír á
creación teatral. As obras presentadas deben ser inéditas, escritas en galego e cun tema
relacionado coas incursións vikingas e a defensa contra elas, lendas, costumes,
personaxes e símbolos, valores e sensibilidades propios do tema en Galicia. O autor debe
ter en conta que se trata dunha representación popular na que participan actores e actrices
afeccionados en gran número, nacidos ou residentes en Catoira. A dirección da obra corre
a cargo do autor. A presentación ao concurso esixe a presentación de dous sobres (A e B)
adxuntos e pechados que conteñen: o sobre A, orixinais, mecanografados e por
quintuplicado sen asinar, co título da obra e o pseudónimo da persoa que presenta o texto
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e que permite a súa posterior identificación, así como un precaderno de dirección no que
se describa a posta en escena do espectáculo; o sobre B, o nome, teléfono e enderezo,
xunto coa fotocopia do DNI, indicando por fóra o título da obra e o pseudónimo. Os
residentes do concello deben escribir “Catoira” no exterior deste. Os dous sobres deben
ir pechados para enviar ao enderezo: Concello de Catoira (Rúa do Concello, n.º 6, 36612
Catoira, Pontevedra). Estabelécese 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
propón a outra persoa para a dirección será baixo a súa responsabilidade artística e
económica. Ademais da calidade das obras valórase a visibilidade da súa posta en escena,
así como a innovación no libreto e que os autores non representasen as obras en anos
anteriores. A organización e composición do xurado corresponde 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 Consellaría de Cultura e Turismo. O xurado pode declarar
deserto o premio se non reúne as condicións artísticas e de calidade. O autor da obra
premiada cede en exclusiva ao Concello os dereitos de reprodución, distribución,
comunicación pública e transformación da obra, en todo o territorio da Unión Europea,
para a súa explotación e execución teatral, edición e produción. Dado que a convocatoria
é bienal, unha das obras é elixida para a representación do ano seguinte ao da
convocatoria. Teñen preferencia as persoas residentes en Catoira. En anteriores edicións
gañou o premio Marcos Abalde Covelo por A saga de Iacobusland. Na edición
correspondente ao ano 2017 gañou Eternidade, de Alba Carla Villanuestre.

V Premio Mome de Teatro Varela Buxán
Creado en 2011 polo Museo do Moble e da Madeira da Estrada (MOME) cos obxectivos
de pór en valor o MOME como centro neurálxico para o coñecemento e promoción da
madeira así como referente na vida cultural galega, perseverar o cultivo da lingua galega
como sinal de identificación e diferenciación de Galicia e principal patrimonio cultural,
contribuír á difusión do teatro galego e colaborar na divulgación da vida e obra do
dramaturgo estradense Manuel Daniel Varela Buxán. Poden concorrer todas as persoas,
de calquera nacionalidade, con textos inéditos en lingua galega que teñan como eixe
temático o mundo da árbore, a madeira e/ou do móbel. Os orixinais deben presentarse
baixo lema por triplicado, xunto cunha copia do texto en CD en formato PDF e un sobre
cos datos persoais na Fundación Cultural da Estrada (Avda. Benito Vigo, n.º 104, 36680
A Estrada, Pontevedra), indicando no sobre Premio MOME de Teatro “Varela Buxán”. A
dotación económica é de 1.000 euros para un único premio, diploma acreditativo e unha
escultura en madeira deseñada polo artista estradense Manuel Fragoso. A entrega de
premios ten lugar nun acto público que se celebra o 25 de setembro, en conmemoración
do aniversario do pasamento de Manuel D. Varela Buxán. En anteriores edicións, os
galardóns foron para: Teresa González Costa en 2011 por Madeira de gañador; Xosé Lois
García en 2012 por A cerna; Santiago Cortegoso en 2013 por Smoke on the water; e Ana
María Carreira Varela en 2014 por Un intre antes do solpor. Na edición correspondente
ao ano 2015 o xurado, composto Santiago Cortegoso, Ana María Carreira, Xosé Lueiro e
Henrique Vázquez acordou por unanimidade conceder o premio de teatro á obra Oito
epitafios por Troia, da autoría de Marcos Abalde (Vigo, 1982). Na edición de 2017
resultou gañador Fernando Castro Paredes, por Pallaso.
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Referencias varias:
- ARCA, “A Estrada abre el plazo para presentar trabajos al premio Varela Buxán”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 14 setembro 2017, p. 28.
Infórmase que o Concello da Estrada publicou as bases da sexta edición do premio de
teatro Varela Buxán organizado pola escola municipal de artes escénicas Emae.
- A. P., “A obra ‘Pallaso’, de Fernando Castro, gaña o Varela Buxán”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 12 decembro 2017, p. 36.
Dá conta que a obra premiada da sexta edición do premio de dramaturxia Manuel Daniel
Varela Buxán foi atribuído ao autor Fernando Castro Paredes pola súa obra Pallaso.

Premio Xograr de Outono
Galardón que concede o Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) a persoas ou
entidades que desenvolvan un papel activo na promoción e desenvolvemento do teatro en
Galicia. En anteriores edicións resultaron gañadores Roberto Vidal Bolaño (2002), Artur
Trillo (2004), Celso Parada (2005), Víctor Mosqueira (2006), Quico Cadaval (2007),
Dorotea Bárcena (2008), Cándido Pazó (2009), Paula Carballeira (2010), Marcelino de
Santiago “Kukas” (2011), Alberto Gende (2012), Xosé Manuel Oliveira “Pico” (2013) e
Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán” (2014), Susana Dans (2015) e Miguel de Lira (2016).
Na edición correspondente ao ano 2017 a gañadora foi Mónica Camaño (Cangas, 1971).
Referencias varias:
- Mónica Caamaño, “Selfie”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 5 outubro 2017, p. 9.
Rememora que cando lle comunicaron, hai dous meses, que merecera este galardón sentiu
“certo pudor” mais que lle serviu para “coller folgos para seguir” no teatro, onde as
actrices teñen unha “vida precaria”, “coa tiranía da idade sobre nós” e onde hai “máis
personaxes protagonistas masculinos que femininos”. Lamenta que a “cultura continúa a
verse como unha militancia, no sentido de que iso implica voluntarismo”, de hai corenta
anos, cando “comezou a levantarse a cultura deste país”. Afirma que “cómpre ter un
tecido que traballe a prol da cultura en todos os eidos. Hai que loitar pon iso” e que, como
insistía Roberto Vidal Bolaño, “loitar pola mellora das condicións de traballo para poder
dar o mellor de nós para o público”. Comenta que ela segue a loitar, “apoiando colectivos
sociais, como as Marchas da Dignidade, ou ao meu sindicato (CUT) ou colectivos da
miña contorna”. Remata indicando que se sente máis cómoda traballando no teatro,
“porque foi onde empecei”, que no audiovisual.
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X. 4. INVESTIGACIÓN
XX Premio de Investigación Concello de Pontedeume (Falta info)
Dirixido a traballos inéditos escritos en galego que traten sobre aspectos etnográficos de
Pontedeume ou da súa comarca. Conta cun único galardón dotado de 1.140 euros,
ademais da súa publicación na revista de investigación local Cátedra. Revista eumesa de
estudios. A extensión dos traballos debe ser dun mínimo de cincuenta folios e dun máximo
de cen, incluídos os documentos gráficos, fotográficos e outros elementos que o ilustren.
Hai que entregar catro copias, mecanografadas a dobre espazo, no rexistro xeral da
Secretaría da Casa do Concello de Pontedeume (Rúa Real, n.º 17, 15600 Pontedeume, A
Coruña) baixo lema e acompañadas dun sobre cos datos persoais do autor. Na edición
correspondente ao ano 2017 non se anunciaron gañadores.

XI Premio Condado de Pallares
A asociación Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares convoca dende o ano 2007 este
certame, que está patrocinado pola Deputación Provincial de Lugo, a Secretaría Xeral de
Política Lingüística, a fundación Caixa Galicia e os concellos de Guntín e Taboada.
Recibe traballos, cunha extensión mínima de cen páxinas, escritos en galego sobre
lingüística, historia, arte, arqueoloxía, etnografía e folclore do antigo Condado de
Pallares. O galardón consiste en 3.000 euros, ademais da publicación polo Departamento
de Cultura da Deputación Provincial de Lugo. En edicións anteriores foron galardoados
Almudena Figueiras; Juan Manuel Sobrado Vázquez; Xosé Luís Vázquez Somoza, José
Luis Díaz Castroverde Lodeiro e Claudio Otero Eiriz, Javier Gómez Vila, María del Mar
Neira González e Tamara González López. Na edición correspondente ao ano 2017 a
gañadora foi Alberta Fernández, por Traslado de tres templos románicos no Condado de
Pallares.

XI Premio de Investigación Manuel Iglesias
A Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo convoca este premio de
investigación, co obxectivo de manter o legado intelectual, cultural e relixioso de Manuel
Iglesias. Poderán presentarse traballos de investigación que traten sobre a figura de San
Rosendo, a Idade Media galega en xeral, a diócese de Mondoñedo ou o Mosteiro de
Celanova. Estabelécese un único premio, dotado de 1.500 euros. Considérase a
posibilidade de estabelecer outra modalidade na que se recoñeza a unha personalidade ou
institución polo seu labor nas áreas mencionadas. Na edición correspondente ao ano 2015
o premio foi para Manuel Rey Olleros por La música en el manuscrito 9 de Silos: propio
del tiempo. Na edición correspondente ao ano 2016 o premio foi para Antonio Bonet
Correa. En 2017, foille entregado o galardón á Fundación San Rosendo por mérito aos
seus vintecinco anos de investigación.

1207

XI Premio Manuel Murguía de Ensaio
Convocado dende 1998 pola Deputación Provincial da Coruña co obxecto de enxalzar a
vida e obra “dunha figura das letras galegas, un precursor do galeguismo, político, literato
e historiador”, está dotado dun premio de 6.500 euros e a publicación da obra gañadora.
Poden concorrer todo tipo de ensaios de carácter histórico referidos a calquera aspecto da
Comunidade Autónoma de Galicia non premiados nas tres edicións anteriores. A
presentación debe ser feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que
inclúa a seguinte inscrición: Premio de ensaio “Manuel Murguía”, título da obra e lema
ou pseudónimo; o tratamento de texto pode ser Word, OpenOffice ou PDF. No caso de
optar pola presentación en papel, as obras deben entregarse por duplicado, en exemplares
separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, numerados, grampados ou
encadernados. A obra preséntase baixo o sistema de plica, polo que debe achegarse un
sobre á parte en cuxo exterior figure o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor
e no interior unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e,
ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, até a
data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio. Hai que dirixilos á sede da
Deputación da Coruña (Avda. Alférez Provisional s/n, 15006 A Coruña). En edicións
anteriores recibiron o galardón La insurrección de Ferrol de 1872, de Alfonso Gomis
Rodríguez en 1998; El patrimonio histórico y la representación de la memoria, de
Marcelino Abuín Duro en 1999; Raza e alteridade: A reflexión sobre a diversidade
humana na Galicia do século XIX, de Fernando Pereira González en 2000; As cartas do
destino, de Raúl Soutelo Vázquez e Xosé Manoel Núñez Seixas en 2002; A raíña Lupa.
As orixes pagás de Santiago, de Antonio Balboa Sagado en 2004; Medios de
comunicación comarcal en Negreira, A Baña e Brión no século XX, de X. Amancio
Liñares Giraut e Omayra Lista Liñares en 2006; Una familia gallega y un océano de por
medio. Vínculo y experiencia a través de la memoria fotográfica y epistolar, de María
Liliana da Orden en 2008; E fíxose nación. A idea de nación española: liberais versus
absolutistas na prensa galega da Guerra da Independencia, de Sabela Taboada en 2010;
en 2011 e 2012 non houbo convocatoria; e Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á
cuestión pecuaria en Galicia, de Diego Conde Gómez en 2013; en 2015 gañou Marcelino
Agís Villaverde polo traballo Historia do pensamento galego contemporáneo. Na edición
de 2017 o xurado estaba composto por África López Souto, Ana Torres Jack, UxíoBreogán Diéguez, Helena Miguélez e o gañador da última edición, Marcelino Agís,
premiaron Raúl Soutelo e José Manuel Vázquez Lijó por O son que coñeceu Ramón
Caamaño, entre dezaseis propostas presentadas.
Referencias varias:
- G. N., “Raúl Soutelo e José Manuel Vázquez Lijó, premio Manuel Murguía de ensaio”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 novembro 2017, p. 45.
Informa sobre os gañadores deste ano do 11.º premio de ensaio Manuel Murguía pola
obra O son que coñeceu Ramón Caamaño. O xurado foi presidido pola vicepresidenta e
responsábel Goretti Sanmartin e formado por África López, Ana Torres e Uxío Breogan
entre outros.

Premio Nacional de Ensaio
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Ver o apartado X.5. deste Informe.

XVII Premio de Ensaio Ramón Piñeiro
A Editorial Galaxia convocou por primeira vez este premio no ano 2000 con motivo do
seu cincuentenario e do décimo cabodano de Ramón Piñeiro. En edicións posteriores
sumouse á convocatoria o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
coa colaboración do grupo Gas Natural. Con el preténdese contribuír á difusión do ensaio
breve en lingua galega, xénero que Ramón Piñeiro cultivou con asiduidade e ao que fixo
importantes contribucións. Pode participar calquera persoa interesada, a excepción do
persoal pertencente ao Centro Ramón Piñeiro, con traballos orixinais e inéditos, en lingua
galega, axustados á normativa oficial do idioma, que versen sobre o ámbito xeral do
pensamento humanístico (lingua, literatura, antropoloxía, filosofía, historia). O tema dos
ensaios é libre e os traballos deben evitar o enfoque de investigación especializada ou de
carácter estritamente académico. Os traballos, asinados cun lema ou pseudónimo, cunha
extensión entre douscentos mil e trescentos mil caracteres, incluídos espazos, deben ser
presentados por quintuplicado, en formato DIN-A4, mecanografados a dobre espazo e
por unha soa cara, e dirixirse por correo certificado, baixo plica, á Editorial Galaxia
(Avenida de Madrid, n.º 44, 36204 Vigo). Estabelécese un único premio, consistente en
3.000 euros, outorgado ao ensaio que posúa maior fondura e orixinalidade e reúna
suficientes méritos estilísticos e literarios. Este galardón é único e indivisíbel e o xurado,
formado por personalidades de relevo da vida cultural galega, pode declaralo deserto, así
como tamén pode recomendar a publicación de traballos presentados ao certame que
sexan de interese e non resultasen premiados. A contía do premio inclúe os dereitos de
autor pola primeira edición do texto gañador, que será publicado pola Editorial Galaxia
na súa colección “Ensaio”. En edicións anteriores recibiron o galardón A submisión das
masas. Do poder do progreso ó progreso do poder, de Basilio Lourenço Fondevilla en
2001; Tempo e venganza, de Anxo A. Rei Ballesteros en 2002; A terra quere pobo, de
Xosé Luís Barreiro Rivas en 2003; Outro idioma é posible, de Teresa Moure en 2004; O
suxeito posmoderno. Entre a estética e o consumo, de Rebeca Baceiredo en 2005;
Psicopatoloxía do retorno, de Ramón Area Carracedo e Alexandre García-Caballero en
2006; Paisaxe e nación (A creación discursiva do territorio), de María López Sández en
2007; Un longo e tortuoso camiño: adaptación, crise e cambio no Bloque Nacionalista
Galego (1982-2008), de Xosé Ramón Quintana Garrido en 2008; Retrato da xeración de
1950. Microhistoria do cambio social na Galicia contemporánea, de Manuel Pérez Rúa
en 2009; A arte do imposible, de Ramón Máiz Suárez en 2010; Queer.emos un mundo
novo. Sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións, de Teresa Moure en 2011; Para que
nos serve Galiza?, de Xaime Subiela en 2012; Da natureza dos escritores, artistas e
vermes. Ensaio sobre o pracer no diálogo con Karl Marx, de José María Durán en 2013;
e Barthes Filósofo, de Luís G. Soto en 2014; en 2015 Santiago Lamas e Alfonso Mato
coa obra titulada De camiños, viaxeiros e camiñantes. Peregrinos de Nós ao cabo do
mundo; e en 2016 foi Rafael Quintía pola obra Mariña, de deusa a santa. A
advocación de Santa Mariña na cristianización da Gallaecia. Na edición de 2017 o
xurado composto por Dolores Vilavedra, Luís Alonso Girgado, Manuel Núñez Singala,
Inma López Silva e Carlos Lema, premiou Xosé Constenla Vega, por O colapso territorial
en Galiza. Unha lectura dende o espazo da construcción social do país.
Referencias varias:
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- Jaureguizar, “Xosé Constenla Vega. ‘As Catedrais é un exemplo de colapso pola
turistificación”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 30 decembro 2017, p. 42.
Comeza sinalando que o profesor da Universidade de Vigo galardoado na edición de 2017
destaca que “as análises que fai a xeografía poden ser aplicadas na adopción de decisións
políticas que melloren a vida en común e a nosa relación co territorio” e que “pasamos
dunha multiplicidade de usos do noso espazo e un único orientado ao rendemento
económico, o que provocou o colapso que denuncia na súa obra”, como exemplifica coa
praia lucense As Catedrais. Apunta como solución para o citado colapso “recuperar a
colaboración entre os elementos que compoñen o territorio”, considerando por exemplo
“o monte como patrimonio cultural”, e “rehabilitar o territorio como ‘espazo de encontro
e convivencia” e “non como ámbito de ‘tránsito de capitais e mercadorías”. Refire que
coa obra galardoada, O colapso territorial en Galiza. Unha lectura dende o espazo da
construción social do país, Xosé Constenla Vega tentou “poñer en valor a xeografía como
ciencia social que dá respostas”. Remata citando os integrantes do xurado e sintetizando
a traxectoria académica e profesional do autor galardoado.

XXII Premio Vicente Risco de Antropoloxía e Ciencias Sociais
Convocado dende 1994 polos concellos de Castro Caldelas e Allariz en colaboración coas
fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco, estaba dotado de 6.000 euros, que na
convocatoria de 2013 se viron reducidos a 4.500 euros, ademais da publicación da obra
por Sotelo Blanco Edicións. Poden concorrer obras orixinais e inéditas, escritas en galego
normativo, sobre o ámbito rural galego dende o punto de vista antropolóxico ou das
ciencias sociais (historia, economía, socioloxía, literatura etc.). Os textos, cunha
extensión mínima de cento cincuenta e máxima de trescentos folios a dobre espazo, teñen
que ser presentados, por quintuplicado, na Fundación Sotelo Blanco (San Marcos, n.º 77,
15820 Santiago de Compostela, A Coruña) baixo lema ou título e acompañados dun sobre
pechado no que consten os datos persoais e enderezo do autor. O xurado está composto
por cinco membros relacionados co mundo da cultura, actuando un deles de secretario.
Nas edicións anteriores premiouse a Santiago González Avión en 1999 por Abrente
incerto; a Rosa Brañas en 2001 por Deuses, heroes e lugares sagrados; a Anxo Fernández
Ocampo en 2002 por A esperanza Bretona; a Elixio Villaverde en 2003 por Galegos en
México (1878-1936); a Julia Varela en 2004 por A Ulfe, socioloxía dunha comunidade
rural galega; a María Montserrat Varela Vázquez en 2005 por Trazos da escolma da
cultura do pobo galego; a Santiago Prado Conde en 2007 por Poboacións non pertinentes
nas institucións educativas. O alumnado con procedencia rural na terra de Melide,
publicado co título Novas minorías nas institucións educativas; a Xosé Lois Ladra
Fernández en 2008 por A pesca fluvial tradicional en Galicia. Caneiros, pescos e
pesqueiras; a María Pilar García Negro en 2010 por O clamor da rebeldía. O nacemento
do ensaio na literatura galega contemporánea, simultánea ao nacemento da conciencia
do xénero rosaliano; a Carlos Callón Torres en 2011 polo seu ensaio Amigos e sodomitas.
A configuración da homosexualidade na Idade Media; a Xosé Manuel González
Reboredo en 2012 por Os santos titulares de parroquia en Galiza. Pasado, presente e
perspectivas de futuro, a Laura Tato Fontaíña por Do teatro ao cinema en 2013; a Luzía
Oca González por Caboverdianas en Burela (1978-2008), migración, relación de xénero
e intervención social; en 215 a Rafael Quintía por Análise estrutural e simbólica do mito
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da moura galega; e en 2016 a Roberto Fernández Álvarez pola obra Enfermos pobres,
médicos tristes. Na edición correspondente ao ano 2017 a obra Usos e desusos das terrras
do Tourém, transformações socioterritoriais em uma aldeia rural fronteiriça do norte de
Portugal com a Galiza, de Diego Amoedo Martínez.
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X. 5. MIXTOS (VARIAS MODALIDADES)
XXXII Premio Antón Losada Diéguez
A Fundación Antón Losada Diéguez organiza dende o ano 1986 este certame, en
colaboración cos concellos do Carballiño e Boborás e coa Deputación Provincial de
Ourense. O seu obxectivo é o de premiar as dúas mellores obras publicadas en galego
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior nos campos da investigación e
da creación literaria. Ten unha dotación económica de 6.000 euros para cada un dos
gañadores, ademais dun diploma e dunha escultura conmemorativa. En edicións
anteriores os galardóns concedéronse, na modalidade de “Creación literaria”, a Ramiro
Fonte por Designium en 1985; Luís González Tosar en 1986 por A caneiro cheo; Carlos
Casares en 1987 por Os mortos daquel verán; Xosé Ramón Pena en 1988 por Para
despois do adeus; Marina Mayoral en 1989 por Chamábase Luís; Antón Tovar en 1990
por Berros en voz baixa; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1991 por Arraianos; Anxo Rei
Ballesteros en 1993 por Loaira; Úrsula Heinze en 1994 por Culpable de asasinato; Xosé
Luís Méndez Ferrín en 1995 por Estirpe; Marina Mayoral en 1996 por Querida amiga;
Chus Pato en 1997 por Nínive; Olga Novo en 1998 por Nós nus; Fran Alonso en 1999 por
Territorio ocupado; Xosé Fernández Ferreiro en 2000 por O atentado; Xurxo Borrazás
en 2001 por Na maleta; Xavier Rodríguez Baixeras en 2002 por Eclipse; Xabier Quiroga
en 2003 por Atuado na Braña; Ramiro Fonte en 2004 por Os meus ollos; Rosa Aneiros
en 2005 por Veu visitarme o mar; Xosé Luís Méndez Ferrín en 2006 por Contra
Maquieiro; Manuel Rivas en 2007 por Os libros arden mal; Miguel Anxo Murado en 2008
por O soño da febre; Chus Pato en 2009 por Hordas de escritura; Domingo Villar en 2010
por A praia dos afogados; Xulia Alonso en 2011 por Futuro imperfecto; Agustín
Fernández Paz por Non hai noite tan longa en 2012; Begoña Camaño por Morgana en
Esmelle en 2013; e Cesáreo Sánchez por Caderno do Nilo en 2014. Na modalidade de
“Investigación”, en edicións anteriores concedéronse os galardóns a Claudio Rodríguez
Fer en 1990 por Poesía galega; Francisco Fernández Rei en 1991 por Dialectoloxía da
lingua galega; Lourenzo Fernández Prieto en 1993 por Labregos con ciencia; Xosé María
Lema Suárez en 1994 por A arte relixiosa na Terra de Soneira; Claudio Rodríguez Fer en
1995 por A literatura galega durante a guerra civil; Andrés Torres Queiruga en 1997 por
Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora; Henrique Monteagudo en 2000
por Historia social da lingua galega; José Carlos Bermejo en 2001 por Pensa-la historia,
Narciso de Gabriel en 2002 por Escolantes e escolas de ferrado; Domingo Docampo en
2003 por Tecnoloxías da información e as comunicacións: unha visión desde Galicia;
Manuel Caamaño en 2004 por As construcións da arquitectura popular, patrimonio
etnográfico de Galicia; Antón Costa en 2005 por Historia da educación e da cultura de
Galicia; Manuel Ferreiro en 2006 pola edición d’Os Eoas de Eduardo Pondal; Gonzalo
Navaza en 2007 por Fitotoponimia galega; Xusto Beramendi en 2008 por De provincia
a nación: Historia do galeguismo político; Camilo Nogueira en 2009 por Europa, o
continente pensado; Pablo Carpintero Arias por Os instrumentos musicais na tradición
galega en 2010; Francisco Calo Lourido por Os celtas. Unha revisión dende Galicia en
2011; Xesús Alonso Montero por Aníbal Otero. Lingüística e política en España na
Guerra Civil e no franquismo en 2012; Ramón Nicolás por Onde o mundo se chama Celso
Emilio Ferreiro en 2013; e Antón Cortizas por Tastarabás. Enciclopedia de brinquedos
tradicionais en 2014; en 2015 o galardón foi para Diego Ameixeiras por Conduce rápido
e na modalidade de investigación levou o galardón Ana Acuña por Conciencia política e
literatura galega en Madrid (1950-2000); e en 2016 na modalidade de creación literaria
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o galardón foi para Ledicia Costas por Un animal chamado néboa e na modalidade de
investigación levou o galardón Xosé Fernández Fernández por Vicente Risco. Mestre de
mestres. Na edición correspondente ao ano 2017 concorreron ao galardón corenta e dúas
obras (trinta en creación literaria e doce en investigación e ensaio) e o xurado, presidido
por Diego Fernández Nogueira e composto por Xoán Babarro González, Pegerto
Saavedra Fernández, Francisco Fariña Busto, Luis González Tosar, Ana Patricia Torres
Madureira, María do Carme Silva Domínguez e Carlos Paulo Martínez Pereiro, coa
ausencia de Xosé Henrique Costas González e con Julia Rodríguez Fernández como
secretaria, premiou Aqueles días en que éramos malas, de Inma López Silva, e a
publicación Historia da Literatura Galega III. De 1916 a 1936, de Xosé Ramón Pena,
resultaron gañadoras nas modalidades de creación literaria e investigación e ensaio,
respectivamente.
Referencias varias:
- Sabela Pinal, “Inma López e Xosé Ramón Pena gañan o Premio Antón Losada”, La
Región, “Carballiño”, 23 abril 2017, p. 23.
Dá conta dos gañadores do premio Antón Losada e das obras coas que obtiveron tal
galardón.
- Lourdes Varela, “Inma López Silva. ‘A sinxeleza é unha das armas máis eficaces da
literatura”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 625, 4 maio 2017, p. V/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 578, 13 maio 2017, p. 11, “Entrevista”.
Entrevista á Inma López Silva como gañadora do Premio Antón Losada Diéguez de
Narrativa. Afonda sobre a obra da autora, o seu proceso de creación e sobre a súa visión
da literatura.
- Salvador Rodríguez, “Xosé Ramón Pena. ʻGalicia é un país inventado polos literatos”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 xuño 2017, p. 37.
Recolle unha entrevista co catedrático de Lingua e Literatura Galega e colaborador de
Faro que recibe en Cambados o Premio Ramón Cabanillas e en breves recibirá o Antón
Losada Diéguez de Ensaio e Investigación. Fala do seu achegamento a traballar con obras
de Ramón Cabanillas e ao obxectivo inivial cando comezou co proxecto Historia da
Literatura Galega.
- J. F., “Os premiados co Losada Diéguez reivindican a edición en galego”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 11 xuño 2017, p. 43.
Informa dos gañadores desta edición do certame, fai un breve percorrido pola historia do
premio. Destácase a Méndez Ferrín como o autor que máis veces acadou o galardón. A
galardoada, López Silva, lamentou a precariedade en canto a apoios ao libro galego.

Premio da Gala do libro galego da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega (AELG)

1213

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega organiza este premio, que
recoñece os mellores libros publicados o ano anterior. Non ten dotación económica e
entrégase un galardón simbólico consistente nunha pluma estilográfica. Os escritores
socios son os que elixen a obra literaria premiada. No ano 2006 creouse o I Premio
Internacional AELG, baixo o lema “Escritor Galego Universal”. Na edición de 2007
aumentaron as categorías, e pasáronse a premiar obras de Literatura infantil e xuvenil,
Teatro, Narrativa, Poesía, Tradución, Ensaio, e Traxectoria xornalística cultural co
obxectivo de ofrecer unha visión máis ampla do panorama literario galego. No ano 2009
contou coa novidade do galardón da categoría de “Blog literario”. Na edición
correspondente ao ano 2017 os gañadores nas distintas categorías foron: en ensaio
Labrego con algo de poeta. Biografía de Manuel María, de Mercedes Queixas, en
tradución Historia do nobre Ponto, que foi rei de Galiza e de Bretaña de Henrique
Harguindey Banet, en proxecto literario na rede premiouse á Sega, Plataforma de Crítica
Literaria, en Literatura infantil e xuvenil, Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta
de Ledicia Costas, en iniciativa bibliográfica Aulas sen paredes De Rosalía Fernández
Rial. En iniciativa cultural ou de fomento da lectura Ciclo Vermú entre libros da Libraría
Paz, en libro ilustrado Canta connosco de Óscar Villán, en teatro Moito Morro
Corporation, Sociedade Ilimitada de Carlos Labraña, en xornalismo cultural
Zig-Zag, en narrativa Todo canto fomos de Xosé Monteagudo e, finalmente, en poesía O
cuarto das abellas de Antía Otero.
Referencias varias:
- M. Obelleiro, “María Pilar García Negro: ‘Para os poderes hoxe dominantes, en
coñecéndoa ben, Rosalía é inasumíbel”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, n.º 235, 23
febreiro 2017, pp. 4-5.
Conversa coa homenaxeada sobre literatura galega e feminismo, sociolingüística e
didáctica. Respecto ao xénero ensaio na actualidade, afirma que “hai unha determinación
do capitalismo globalizado en que desestimen por enteiro as humanidades como algo
inútil ou ornamental, non sendo a dos intelectuais orgánicos e comercialmente rendíbeis”,
que “dáme a impresión de que nunha parte grande da chamada literatura de creación
actual galega hai unha grande ignorancia da historia literaria, que é explosivamente boa
e valiosísima, hai un descoñecemento grande desa tradición” e que “o ensaio require de
valentía, argumentos, non argumentarios, e iso non está de moda”. Considera que Rosalía
de Castro “soubo moito máis de nós, das galegas e dos galegos, do que nós chegaremos
a saber dela”, detalla as cualidades que posuía e afirma que a súa figura só está
suficientemente recoñecida “en termos simbólicos e afectivos”. En relación á didáctica
da lingua e a literatura e da obra O ensino da língua. Por un cambio de rumo (1995), en
coautoría con Xoán Costa, apunta que “a vella pedagoxía, que eu penso que é
modernísima, sempre falaba de que a boa profesora ou profesor debería contaxiar o
público escolar do seu coñecemento e paixón para que o alumnado os faga seus e a partir
de aí se dea unha bilateralidade positiva”. Finaliza destacando que “pola miña experiencia
como leitora, o subxénero xornalístico de opinión é utilísimo. Un bon artigo requere
coñecemento, estilo e, sobre todo, ter moito en conta o motivo escollido, con interese
transpersoal”.
- Jaureguizar, “Pilar García Negro será a primeira ensaísta que recoñece a AELG”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 6 xuño 2017, p. 52.
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Informa de que a AELG premiará á escritora Pilar García Negro co recoñecemento “A
escritora na súa terra”. Ao fío disto, Cesáreo Sánchez destaca a importancia de incorporar
a ensaístas nestes galardóns. O acto terá lugar na Praza de Ferrol na localidade de Lugo
ás 11.30 horas e despois a comitiva trasladarase ao concello para continuar coa
celebración.

Certame Literario Ben veñas, maio
Premio convocado pola Concellaría de Normalización Lingüística de Pontevedra e que
conta coa colaboración dos equipos de normalización dos centros de ensino do concello.
Agrupa distintas categorías: fotografía, banda deseñada, narración curta, poesía, música
e unha semana de mostra teatral. O obxectivo é acadar unha maior utilización do idioma
galego por parte das xeracións novas. A coordinación do certame vai rotando cada ano
entre os equipos de normalización lingüística dos centros de ensino público de Pontevedra
e nesta edición tocoulle ao IES Torrente Ballester. Poderá participar o alumnado
matriculado nos centros escolares de Pontevedra. O xurado poderá propor cantos accésits
considere oportunos. Os apartados do ano 2015 relacionados coa literatura estarán
escritos en lingua galega e divídense en dúas categorías (A, até catorce anos, e B, a partir
de quice anos) que recibirán un premio en metálico (primeiro premio 150 euros e segundo
premio 75), un lote de libros e o diploma. Os apartados son os seguintes: XXII Certame
de Banda Deseñada, ao cal se presentarán obras orixinais, inéditas, cunha temática que
reflexione sobre o uso e a valoración das linguas; XXII Certame de Narración curta, de
temática libre, cunha extensión mínima de dous folios e máxima de seis; e XIV Certame
de Poesía, de temática libre, cunha extensión máxima de trinta versos. Na edición de 2017
o alumando premiado foi, en narrativa Roi Varela Bernánrdez, Gonzalo Valiñas Baños e
Pablo Boleas Francisco, e en poesía Noemia Veiga Gonçalves.
Referencias varias:
- Sara Vila, “Sofía Cortés gaña o certame musical de Ben Veñas Maio”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 14 maio 2017, p. 15.
Dá conta dos gañadores no certame e das súas obras ademais de resaltar o propósito do
premio.
- Cuca M. Gómez, “Un 17 de mayo entre cerezas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 18 maio 2017, pp. 54-55.
Dá conta da celebración do certame e da representación da obra Unha rosa é unha rosa
da man do grupo do IES Sánchez Cantón.

XIV Certame Literario Concello de Ames de Narrativa e Poesía
O Concello de Ames convoca este certame literario de narrativa e poesía para textos
inéditos de tema libre escritos en galego, con tres categorías en cada modalidade: primeira
categoría para nenos e nenas até trece anos, segunda categoría dirixida a rapaces de
catorce a dezaoito anos e a terceira para persoas de máis de dezaoito anos. Hai tres
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premios en metálico en cada categoría: 150, 120 e 90 euros na primeira categoría; 180,
150 e 120 euros na segunda; e 260, 210 e 180 euros na terceira. Ademais, o Concello de
Ames publica os traballos premiados nunha antoloxía creada para tal efecto. Todas as
persoas que desexen participar no certame deben enviar catro exemplares do seu texto,
en folios mecanografados por unha soa cara e a dobre espazo ao Servizo de
Normalización Lingüística do Concello de Ames (Avda. de Azcárraga, n.º 5, Bertamiráns,
15220 Ames, A Coruña) acompañados dun sobre cos datos persoais. A extensión mínima
é de dúas páxinas en narrativa e de vinte versos en poesía, mentres que a máxima é de
seis páxinas en narrativa e de cincuenta versos en poesía. O tema é libre e só se pode
presentar un traballo por persoa en cada unha das modalidades. Na edición
correspondente o ano 2017 na modalidade de poesía houbo sesenta e nove traballos,
mentres que en narrativa presentáronse sesenta obras. Este ano o xurado do certame estivo
composto pola profesora Dolores Vilavedra, o escritor Manuel Portas e o poeta Ismael
Ramos. Na modalidade de narrativa (categoría de até trece anos) o gañador foi Daniel
Souto, do concello de Brión, coa obra Vía libre. O segundo clasificado foi Manuel Muñoz,
de Carballo, coa peza O mundo imaxinario de Uxío, mentres que na terceira posición
quedou Rosalía Sáez, de Santiago de Compostela, co traballo O rostro dun asasinato. Na
segunda categoría (dos catorce aos dezasete anos) a gañadora foi Iria Freire, de Negreira,
coa obra Unha gaiola para a luz. A segunda clasificada foi Ana Barros, de Marín, coa
peza Bala Perdida, e na terceira posición quedou Lucía Fuentes, tamén de Negreira, co
traballo A vida de Marta. Na terceira e última categoría (dezaoito anos ou máis) o gañador
foi Antonio Piñeiro, de Ribeira, con Sinfonía con quinto esquerda. A segunda posición foi
para Santiago Casal, de Oleiros, coa peza Pel de mazá, mentres que na terceira posición
quedou Martiño Maseda, de Vilalba, co traballo Omnisciencia. Na modalidade de poesía
(categoría de até trece anos) o primeiro premio foi para Paula Domínguez, de Pontevedra,
coa obra Romance da moza que quería ser tamén andoriña. O segundo clasificado foi
Anxo Villanueva, de Ames, coa peza Monstro, mentres que na terceira posición quedou
Rodrigo Fontán, tamén de Ames, co traballo A gata saleta. Na segunda categoría (dos
catorce aos dezasete anos) o primeiro premio foi para Manuel Xiráldez, de Brión, coa
obra De amor en vela. O segundo premio recaeu en Laura López, de Lugo, coa peza
Pergameos Contemporáneos, e na terceira posición quedou Irene Rico, de Burela, con
Euxénese poética. Por último, na categoría de dezaoito anos ou máis, a gañadora foi
Arancha Nogueira, de Ourense, coa obra Para ser de ti, a segunda clasificada foi Sara
Villar, de Silleda, coa peza The dreamers, e na terceira posición quedou Luís Rodríguez,
de Ames, co traballo Deus: Making off.
Referencias varias:
- M. M., “Preséntanse 127 obras para o XIV Certame Literario amesán de maio”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 abril 2017, p. 29.
Informa do xurado que revisará as obras do certame así como da data na que este dará a
coñecer o seu fallo.

XXIV Certame Literario de poesía e narración breve Concello de Cambre
A Concellaría de Cultura e Turismo de Cambre, as Asociacións de Nais e Pais, os Equipos
de Normalización e Dinamización Lingüística e os Departamentos de Lingua Galega e
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Literatura dos dous institutos cambreses convocan este certame co obxectivo de estimular
a creación literaria e fomentar a súa difusión entre a mocidade. Conta con tres categorías:
A, de doce a catorce anos; B, de quice a dezaoito anos e C, de dezanove a vinteseis anos;
e dúas modalidades: poesía e narración breve, dotadas de dous galardóns cunha contía de
173 e 128, 218 e 150 euros; e, por último, 300 e 173 euros en cada categoría. Cada
participante pode presentar unha proposta a calquera das dúas modalidades. Na
modalidade de poesía deben presentar tres poemas como mínimo, de tema e forma libres.
Na modalidade de narración breve a extensión máxima é de cinco páxinas DIN-A4 e o
tema libre. Os traballos, escritos en lingua galega, deben ser orixinais, inéditos e non
premiados, e teñen que estar escritos con ordenador, en papel de tamaño DIN-A4,
espazamento entre liñas simple e tamaño de letra doce, por unha soa cara; paxinados e
sen asinar. Entrégase o orixinal e catro copias nun sobre no que figure “Certame literario”,
o lema ou pseudónimo do autor ou autora, a categoría (A, B ou C) e a modalidade
(narración ou poesía). Cada traballo presentado debe ir acompañado dun sobre pechado
no que, por fóra, figuren os mesmos datos, e no interior, unha fotocopia do DNI, e a ficha
de inscrición cuberta e asinada, que contén ademais os datos de teléfono, correo
electrónico e nome do centro no que estuda ou traballa. Os traballos poden entregarse
persoalmente nas administracións dos institutos ou ben seren enviados por correo
ordinario a rúa Río Barcés, n.º 8, 15660 Cambre, A Coruña. A organización do certame
resérvase o dereito a publicar os traballos premiados. Neste sentido os autores renuncian
a calquera tipo de remuneración polos dereitos de autoría. Nesta XXIV edición, a data
límite de entrega de traballos será o día 10 de maio de 2017.

XXIV Premio de Creación Literaria e Ensaio da Facultade de Filoloxía da Universidade
da Coruña
Organizado pola Facultade de Filoloxía, e coa colaboración da libraría Xiada, está
dirixido exclusivamente ao alumnado da Universidade da Coruña. Conta con catro
modalidades: poesía, narrativa, teatro e ensaio, en lingua galega e castelá. Na modalidade
de poesía prémiase un poema ou un breve grupo de poemas con unidade temática; en
narrativa e ensaio, un traballo dun máximo de quince folios, mecanografados a dobre
espazo; e en teatro, un traballo dun máximo de trinta folios, mecanografado a dobre
espazo. O xurado está integrado por profesorado da Facultade de Filoloxía e
personalidades de recoñecido prestixio cultural. Os textos deben entregarse baixo plica
na secretaría do Decanato ou por correo postal. Deben ir nun sobre en cuxo exterior conste
a modalidade á que se presenta e o nome do premio e se entregará tamén unha copia en
soporte electrónico. Os premios poden declararse desertos ou pode outorgarse un accésit
en cada modalidade. Os premios consisten na publicación, en libro conxunto, dos
traballos gañadores e dos accésits concedidos en cada modalidade e ademais un vale
cambiábel por libros, cortesía da libraría Xiada.

IL 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
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labores individuais ou colectivos que cristalizan en achegas relevantes para o
desenvolvemento do eido particular no que xurdan. Os criterios para a avaliación dos
traballos concorrentes en cada modalidade (calidade, incidencia social, oportunidade ou
outros) son da competencia exclusiva de cada xurado, tendo en conta o interese concreto
para a cultura galega. A periodicidade dos premios é anual e atinxe a produción xurdida
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior. En cada modalidade concédese
un premio indivisíbel que pode quedar deserto. As producións candidatas aos galardóns
teñen que ser presentadas á Fundación dos Premios da Crítica Galicia antes do 1 de marzo.
O xurado, que pode incluír traballos non presentados polos seus autores, por terceiras
persoas ou por entidades, componse de sete membros para cada unha das modalidades,
un deles o gañador da edición anterior. A Fundación designa un presidente que ten a
misión de dirixir os debates e resolver, co seu voto de calidade, en caso de empate. O
secretario auxilia o presidente e demais membros do xurado, redacta e le a acta na entrega
dos premios. Os membros de cada xurado son persoas de recoñecida competencia no
campo da modalidade do premio e non deben ter relacións de autoría ou dirección cos
traballos concorrentes. Todos os xurados son nomeados cun mínimo de dous meses de
antelación respecto da data da decisión. Os seus membros teñen que ter coñecemento de
todas e cada unha das achegas que se cualifican e correspóndelles aos secretarios o labor
de faceren circular entre aqueles toda a información pertinente que se vaia producindo.
As decisións finais son inapelábeis e tómanse nunha sesión de traballo que se celebra o
mesmo día da entrega do premio e permanecen secretas mentres os secretarios non dan
lectura pública ás correspondentes actas. Até a convocatoria de 2011 os Premios da
“Crítica Galicia” abranguían as seguintes modalidades: I) Creación literaria; II) Ensaio e
pensamento; III) Investigación; IV) Música; V) Artes escénicas e Audiovisuais e VI)
Iniciativas culturais. Na convocatoria de 2011 fixáronse as seguintes modalidades: I)
Creación Literaria, para premiar obras de narrativa, poesía, ensaio, textos dramáticos,
guións, xornalismo de opinión, incluíndo a creación literaria infantil e xuvenil, editadas
en lingua galega no ano anterior; II) Investigación, para galardoar obras que sexan
resultado dunha investigación contrastada e rigorosa e que conten con recoñecemento por
parte de especialistas no ámbito da súa disciplina, con repercusión dentro e fóra de Galicia
durante o ano anterior, así como con algunha manifestación en lingua galega; III) Música,
para aqueles traballos de composición, interpretación ou compilación musical editados en
formato de partituras, discos ou comunicados publicamente en Internet no ano anterior;
composicións e obras musicais estreadas nese período; labores interpretativos nos que
concorran características que lles confiran unha recoñecida proxección ao longo do
mesmo período; todas aquelas iniciativas que ao longo do ano contribuísen de xeito
relevante á promoción da música na sociedade galega; e todos aqueles músicos que, tendo
unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un fito
destacado durante o período; IV) Iniciativas Culturais, para aqueles feitos ou labores
emprendidos por persoas, asociacións, entidades ou todo tipo de institucións que
destacasen na defensa, pulo ou espallamento da cultura galega no ano anterior; V) Artes
Plásticas e Visuais, para todos aqueles traballos de pintura, escultura, fotografía,
videocreación artística, arquitectura e deseño que fosen realizados, presentados en
exposicións ou comunicados publicamente de forma presencial ou virtual no ano anterior;
ou todos aqueles artistas plásticos, arquitectos e deseñadores que, tendo unha traxectoria
iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un fito destacado durante
ese período; e VI) Artes Escénicas e Audiovisuais, para aqueles traballos de teatro, danza,
maxia, circo, cine, vídeo e televisión, estreados ou comunicados publicamente de forma
presencial ou virtual no ano anterior e todos aqueles artistas do eido das artes escénicas e
audiovisuais que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e
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fóra de Galicia un fito destacado nese período. A Fundación dos Premios da Crítica de
Galicia nomea, ademais, dende 1993, “Galego Egrexio” a aquela personalidade que pola
súa traxectoria de entrega a Galicia se considere merecente dela. O galardón consiste
nunha estatuíña, deseñada por Isaac Díaz Pardo, que representa a Martín Codax. Dende a
súa primeira edición, na modalidade de “Creación literaria”, foron galardoados Alfonso
Pexegueiro en 1978 por Mar e naufraxio; Álvaro Cunqueiro en 1979 por Os outros
feirantes; Carlos Casares en 1980 por Os escuros soños de Clío; Antón Tovar en 1981 por
Calados esconxuros; Alfredo Conde en 1982 por Breixo; Víctor Fernández Freixanes en
1983 por O triángulo inscrito na circunferencia; Arcadio López-Casanova en 1984;
Ramiro Fonte en 1985 por Designium; Manuel Vilanova en 1986 por A lenda das árbores
de prata; Suso de Toro en 1987 por Polaroid; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1988 por
Bretaña Esmeraldina; Víctor Fernández Freixanes en 1989 por O enxoval da noiva;
Antón Risco en 1990 por As metamorfoses de Proteo; Fiz Vergara Vilariño en 1991 por
Nos eidos da bremanza; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1992 por Arraianos; Antón Avilés
de Taramancos en 1993 por Obra viva; Manuel Rivas en 1994 por En salvaxe compaña;
Marilar Aleixandre en 1995 por A expedición do Pacífico; Xavier Rodríguez Baixeras en
1996 por Nadador; Pilar Pallarés en 1997 por Livro das devoracións; Xosé María Álvarez
Cáccamo en 1998; Carlos Casares en 1999; Bieito Iglesias en 2000 por O mellor francés
de Barcelona; Xosé Manuel Villanueva en 2001 por Adeus India, adeus; Manuel María
en 2002 por Obra completa; Carlos Casares en 2003 por O sol do verán; Anxos Sumai en
2004 por Anxos de garda; Luísa Villalta en 2005 por En concreto; Xavier Alcalá en 2006
por Nas catacumbas; Manuel Rivas en 2007 por Os libros arden mal; Miguel Anxo
Murado en 2008 por O soño da febre; Luís González Tosar en 2009 por Estúrdiga
materia; Suso de Toro en 2010 por Sete palabras; Ana Romaní en 2011 por Estremas;
Agustín Fernández Paz en 2012 por Fantasmas de luz; Xabier Cordal en 2013 por
Transmuta; e Xosé María Lema en 2014 por Costa do Solpor; Agustín Fernández Paz en
2015 por A viaxe de Gagarin; e en 2016 María do Cebreiro, por O deserto. Na edición
correspondente ao ano 2017 o xurado da modalidade de Creación Literaria, formado por
María do Cebreiro Rábade Villar, poeta, gañadora da edición 2016; Diana Pastoriza
Espasandín, blogueira, asesora CAFI Santiago; Armando Requeixo Cuba, crítico; Mario
Regueira Fernández, crítico; Manuel Forcadela, profesor da UDV; Marcos Calveiro,
escritor e Eulalia Agrelo Costas, secretaría, APCG, acordou declarar como finalistas as
obras De catro a catro. Manuscrito inédito de Manuel Antonio (Alvarellos); Querido H.P.
Lovecraft de Antonio Manuel Fraga (Alcaián, Urco) e Nordeste de Daniel Asorey
(Galaxia). Tras as derradeiras deliberacións acordou outorgar por maioría o premio á obra
de Antonio Manuel Fraga Querido H.P. Lovecraft editada por Alcaián Urco.
Referencias varias:
- Bieito Ledo, “40 aniversario dos Premios da Crítica Galicia”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
23 abril 2017, p. 49.
Dá conta do aniversario dos Premios da Crítica de Galicia á vez que fai un percorrido
polas catro décadas de actividade da organización dos Premios da Crítica-Galicia e das
Ceas das Letras dende o seu nacemento no Círculo Ourensán-Vigués.
- Rodri García, “Eva Veiga. ‘Escribir pode parecer prescindible para a vida, pero para min
é imprescindible”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 abril 2017, p. 37.
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Recolle unha entrevista coa gañadora do Premio da Crítica polo seu poemario Soño e
vértice. A escritora tamén forma parte do grupo de música Ouriol e comenta a importancia
da poesía dende a súa infancia.
- Víctor F. Freixanes, “Dúas celebracións”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 14 maio 2017, p. 20.
Na segunda parte do artigo, dá conta doutra “iniciativa de base”, celebrada “a prol da
lingua e a cultura nosa despois da guerra civil”: a creación dos Premios da Crítica Galicia
en 1977. Aclara que o acto da edición deste ano terá lugar o seguinte sábado “para celebrar
non a súa creación, senón algo máis difícil: a súa continuidade”. Na primeira parte
céntrase na primeira edición do Día das Letras Galegas e aclara que aborda ambos os
dous acontecementos porque expresan algo que me parece fundamental: a movilización
(a iniciativa) da sociedade civil”.
- Manuel Bragado, “40 anos dos Premios da Crítica Galicia”, Faro de Vigo, “Opinión”,
16 maio 2017, pp. 22-23.
Dá conta da historia dos Premios da Crítica de Galicia, celebrados por primeira vez no
Hotel Samil Praia, nun dezaseis de maio de 1978.
- M. Oliva, “Los Premios da Crítica cumplen 40 años defendiendo la cultura”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 17 maio 2017, p. 15.
Dá conta da historia do premio e da súa lonxevidade, ademais de informar onde e cando
se celebra o acto de entrega de premios desta edición.
- Inma López Silva, “Corenta anos máis”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Caleidoscopio”,
19 maio 2017, p. 16.
Dá conta da celebración do corenta aniversario da creación dos Premios da Crítica de
Galicia, da súa importancia e repercusión, ademais de lembrar o seu inicio en 1977.
Tamén expón a importancia da creación da Lei de Normalización Lingüística a pesar de
que o galego fálase vinte veces menos na actualidade.
- Marisol Oliva, “Bieito Ledo. ‘Galicia está creciendo en todos los ámbitos y cambiando
la visión que tiene de sí misma”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 20 maio 2017,
p. 9.
Entrevista a Bieito Ledo, membro fundador dos Premios da Crítica de Galicia, sobre a
fundación e historia do premio.
- María Xosé Porteiro, “Premios da Crítica Galicia, termar do legado”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Habitación propia”, 20 maio 2017, p. 15.
Rememora a data de creación do premio, o contexto histórico no que xurdiron e as
persoas, editoriais e empresas implicadas na súa constitución. Remata desexando que
estes premios continúen “con vocación de garantirlle un mañá, un legado do que temos
que termar”.
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- Rosé Carrera, “40 anos celebrando a cultura galega”, Atlántico Diario, “Vigo”, 21 maio
2017, p. 11.
Informa da historia do premio e destaca a importancia dalgún dos persoeiros premiados
ao en diferentes edicións deste. Explícase o cometido do premio como a súa configuración
en diferentes categorías.
- E. V. Pita, “A Galicia culta dáse cita en Vigo para louvar os 40 anos de Premios da
Crítica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 maio 2017, p. 40.
Informa do curso da celebración do acto de entrega dos Premios da Crítica no auditorio
Afundación de Vigo polo seu corenta aniversario. Recóllense os nomes dalgunhas persoas
participantes, así como a memoria de Carlos Casares e Isaac Díaz Pardo. O evento contou
cun documental da TVG facendo un percorrido pola historia do premio e destacou a
importancia do papel das mulleres nos xurados dos premios.
- Maite Gimeno, “Los Premios da Crítica miran hacia otros 40 años de promoción
cultural”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 21 maio 2017, p. 38.
Dá conta da historia dos premios ademais de rememorar os motivos que levaron á súa
creación.
- Mar Mato, “Os Premios da Crítica celebran 40 anos coa arela de continuar outras catro
décadas máis”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Efeméride galega”, 21 maio 2017, p. 40.
Repasa a historia do premio dende a súa fundación, ao mesmo tempo destaca persoeiros
galardoados en anteriores edicións que, posteriormente, resultaron ser axentes culturais
de gran valía. Tamén se destaca a proxección do documental que analiza a traxectoria do
premio.
- Mar Mato, “40 anos de pulo á cultura galega”, La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”,
21 maio 2017, p. 32.
Repasa a traxectoria do Premio da Crítica Galega ademais de incidir na súa importancia
e informar dos participantes na gala desta edición.
- Rosé Carrera, “La fundación Premios da Crítica celebra os 40 anos”, La Región,
“Sociedad”, 21 maio 2017, p. 62.
Informa sobre a historia do Premio da Crítica Galega e do seu nacemento como “Cea das
Letras”, ao mesmo tempo, destaca a importancia do premio e a súa lonxevidade.
- R. C., “Estatuíña de Martin Codax no ano do Vindel”, Atlántico Diario, “Vigo”, 5
novembro 2017, p. 9.
Dá conta da celebración dos Premios da Crítica que este ano cumpren corenta anos. O
presidenta da fundación, Bieito Ledo, recordou a importancia destes premios e o galardón
dunha estatuiña de Sargadelos representando ao trobador Martín Códax deseñada por
Isaac Pardo para os gañadores.

1221

- Maite Gimeno, “Manuel Fraga, Premio da Crítica de Galicia 2017 de Creación
Literaria”, El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 5 novembro 2017,
p. 39.
Informa da celebración da 40 edición do Premio da Crítica e recoñece o traballo de
Marcos Pérez Pena, o programa ConCiencia, Emilio Batallán, María Luísa Sobrino, Flor
Maceiras, S8 e Grupo Nove.
- Rose Carrera, “ConCiencia, Grupo Nove e Batallán, Premios da Crítica”, La Región,
“Sociedad”, 5 novembro 2017, p. 71.
Infórmase da celebración en Vigo dos corenta anos da creación dos Premios da Crítica
polo Círculo Ourensán Vigués. A cerimonia levou por lema “40 anos facendo país para
sermos máis nós” e contou coa presencia de Abel Caballero e Miguel Santalices entre os
máis de 350 asistentes. Nesta edición foron premiados na categoría de creación literaria
Antonio Manuel Fraga e Daniel Asorey.
- Jorge Lamas, “Premios da Crítica distingue oito eidos da creación en Galicia”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 5 novembro 2017, p. 38.
Dá conta dos numerosos galardoados nos Premios da Crítica entre os que destacan autores
coma Antonio Manuel Fraga pola súa obra Querido H. P. Lovecraft ou investigadores
coma Marcos Pérez Pena polo seu traballo Galicia na Transición.

Premios da Crítica Española
Creados no ano 1956, dende 1978 concedéronse aos mellores libros de narrativa e poesía
publicados en España ao longo do ano anterior, en calquera das catro linguas do Estado
español. A modalidade de literatura galega creouse no ano 1976. O xurado está formado
normalmente por vinte e dous membros da Asociación Española de Críticos Literarios. É
un galardón sen dotación económica. En anteriores edicións os premios foron para: na
modalidade de narrativa, en 1976 para Carlos Casares por Xoquetes para un tempo
prohibido; en 1978 para Xoán Ignacio Taibo, por Homes de ningures; en 1979 para 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
1222

Casares, por O sol do verán; en 2003 para Xabier López López, por A vida que nos mata;
en 2004 para Xesús Constela, por As humanas proporcións; en 2005 para Teresa Moure,
por Herba moura; en 2006 para Manuel Rivas, por Os libros arden mal; en 2007 para
Luís Rei Núñez, por O señor Lugrís e a negra sombra; en 2008 para Marcos S. Calveiro,
por Festina lente; Xabier Quiroga en 2009 por O cabo do mundo; Víctor Freixanes en
2010 por Cabalo de Ouros; Antón Riveiro en 2011 por Laura no deserto; Begoña
Caamaño en 2012 por Morgana en Esmelle; e Anxos Sumai en 2013 por A lúa da colleita.
E na modalidade de poesía: en 1976 para Celso Emilio Ferreiro, por Onde o mundo se
chama Celanova; en 1978 para Salvador García-Bodaño, por Tempo de Compostela; en
1979 para Eduardo Moreiras, por O libro dos mortos; en 1980 para Xohana Torres, por
Estacións ao mar; en 1981 para Claudio Rodríguez Fer, por Tigres de tenrura; en 1982
para Xoán Manuel Casado, por O libro de Caldelas; en 1983 para Vítor Vaqueiro, por A
fraga prateada; en 1984 para Miguel Anxo Fernán-Vello, por Seivas de amor e tránsito;
en 1985 para Antón Avilés de Taramancos, por Cantos caucanos; en 1986 para Xosé
María Álvarez Cáccamo, por Os documentos da sombra; en 1987 para Xavier Rodríguez
Baixeras, por A gándara da noite; en 1988 para Ramiro Fonte, por Pasa un segredo; en
1989 para Luís González Tosar, por Remol das travesías; en 1990 para Fermín Bouza
Álvarez, por Labirinto de inverno; en 1991 para Gonzalo Navaza, por Fábrica íntima, en
1992 para Xavier Rodríguez Barrio, por Antiga claridade; en 1993 para Xulio López
Valcárcel, por Memoria de agosto; en 1994 para Xosé Luís Méndez Ferrín, por Estirpe;
en 1995 para Ramiro Fonte, por Luz de mediodía, en 1996 para Pilar Pallarés, por Livro
das devoracións; en 1997 para Xavier Rodríguez Baixeras, por Beira norte; en 1998 para
Yolanda Castaño, por Vivimos no ciclo das erofanías; en 1999 para Manuel Álvarez
Torneiro, por Luz de facer memoria; en 2000 para Gonzalo Navaza, por Libra; en 2001
para Manuel Forcadela, por Refutación da musa; en 2002 para Xavier Seoane, por
Dársenas do ocaso; en 2003 para Xulio López Valcárcel, por Casa última; en 2004 para
Miguel Anxo Fernán-Vello, por Territorio da desaparición; en 2005 para Román Raña,
por As metamorfoses do túnel; en 2006 para Manuel Vilanova, por A Esmeralda Branca;
en 2007 para Helena de Carlos, por Vigo; en 2008 para Chus Pato, por Hordas de
escritura; en 2009 para Luz Pozo Garza por Deter o día cunha flor; en 2010 para Marga
do Val por A cidade sen roupa ao sol; en 2011 para Olga Novo por Cráter; en 2012 para
Manuel Álvarez Torneiro por Os ángulos da brasa; e en 2013 para Berta Dávila por Raíz
da fenda. Nos Premios da Crítica 2015, na categoría de Narrativa, Manuel Rivas obtivo
o Premio da Crítica en lingua galega por O último día de Terranova (Xerais, 2015), e
María do Cebreiro resultou a gañadora da categoría de Poesía coa súa obra O deserto
(Apiario, 2015). Nos Premios da Crítica Española 2016 foron, en narrativa para Non hai
outro camiño, de Isaac Xubín e en poesía foi galardoada Soño e Vértice de Eva Veiga.
Nos Premios da Crítica Española 2017 a galardoada en poesía foi Lupe Gómez, por
Camuflaxe, e Emma Pedreira en narrativa, por Bibliópatas e fobólogos.
Referencias varias:
- Belén López, “Isaac Xubín faise co Premio da Crítica”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 23 abril 2017, p. 55.
Informa dos gañadores dos premios na modalidade de Literatura Galega e achega unha
pequena síntese do contido temático das obras coas que acadaron o galardón.
- Miguel Lorenci, “Patriaʼ, consagrado por la crítica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23
abril 2017, p. 40.
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Informa dos gañadores dos premios na modalidade de Literatura Galega e achega unha
pequena síntese do contido temático das obras coas que acadaron o galardón.
- Rosa Cano, “Premios de la Crítica para Eva Veiga e Isaac Xubín”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 23 abril 2017, p. 38.
Informa dos gañadores dos premios na modalidade de Literatura Galega, das obras coas
que obtiveron o galardón e da súa traxectoria como autores.
Premios da Cultura Galega anteriormente Premios Nacionais da Cultura Galega
Entregados por primeira vez, co nome de Premios Nacionais da Cultura Galega, en xuño
de 2008 pola Consellaría de Cultura e Deporte no Pazo de Congresos, a dotación dos
galardóns era de 15.000 euros en cada categoría, de carácter indivisíbel. O xurado, único
para todas as categorías, conta con representantes de todos os sectores da cultura galega
e está composto de quince membros, diferentes en cada edición. O premio, na súa
primeira edición, contou con dez categorías: Literatura, Arquitectura e espazos públicos,
Artes visuais, Artes escénicas, Música, Cine e audiovisual, Pensamento e cultura
científica, Iniciativas culturais, Cultura tradicional e de base e Patrimonio cultural. No
ano 2010, 2ª edición, reformuláronse, pasando a denominarse Premios da Cultura Galega.
Reducíronse a sete as categorías (Letras, Artes plásticas, Artes escénicas, Patrimonio
cultural, Promoción da cultura exterior, Música e Creación audiovisual) e cambiou a
dotación económica por unha escultura conmemorativa e un diploma acreditativo. No ano
2013 creouse o Premio Cultura Galega de Lingua. No ano 2016 os premios foron para
María Xosé Queizán, na categoría de Premio da Cultura Galega das Letras; para Miguel
Fernández-Cid, no apartado das Artes plásticas; para Sarabela Teatro, na categoría de
Artes escénicas; para o Museo de Pontevedra, na categoría Cultura Galega de Patrimonio
Cultural; para Elena Zernova, no apartado da Proxección exterior de Galicia; para
Maximino Zumalave, na categoría de Música; para Irmandade Xurídica Galega, no
apartado de Lingua; e para Numax, na categoría de Creación audiovisual. Na edición
correspondente ao ano 2017 os premios foron para Xohana Torres, na categoría de Premio
da Cultura Galega das Letras; para Berta Álvarez Cáccamo, no apartado das Artes
plásticas; para Mabel Rivera, na categoría de Artes escénicas; para a Fundación Rosalía
de Castro, na categoría Cultura Galega de Patrimonio Cultural; para Cristina Pato, no
apartado da Proxección exterior de Galicia; para Uxía Senlle, na categoría de Música;
para Proxecto Apego, no apartado de Lingua; e para Óliver Laxe, na categoría de Creación
audiovisual.

Referencias varias:
- A. Baena, “María Xosé Queizán. ʻHoubo un tempo que se dicir feminista era como ser
bruxa; nunca xogou ao meu favor”, Atlántico Diario, “Vigo”, 18 xaneiro 2017, p. 15.
Entrevista a María Xosé Queizán co gallo de ser a autora galardoada polo premio das
Letras da Cultura Galega de 2016. Na entrevista afóndase na súa traxectoria literaria, na
súa perspectiva feminista e do papel da muller na literatura.
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- Montse García, “Os Premios da Cultura Galega enxalzan o capital creativo e a
innovación”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 xaneiro 2017, p. 32.
Destaca os galardóns dos Premios da Cultura Galega que recaeron en Xosé María
Queizán, a quen se fai referencia como directora de A palabra silenciada.
Destaca que dos oito nomeados nos Premios da Cultura, oito son mulleres. Os premios
recaeron en Xohana Torres, Cristina Pato, Uxía Senlle, Berta Álvarez Cáccamo, Oliver
Laxe, Mabel Rivera e Anxo Angueira.
- E. P., “Feijóo se compromete durante los Premios da Cultura a un plan para el sector en
este año”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 xaneiro 2017, p. 37.
Destaca os galardóns dos Premios da Cultura Galega que recaeron en Xosé María
Queizán, a quen se fai referencia como directora de A palabra silenciada, Miguel
Fernández-Cid, Sarabela Teatro, Numax, Maximino Zumalave, Irmandade Xurídica
Galega, Museo de Pontevedra e Elena Zernova.
- Xosé María Dobarro, “Premios da Cultura Galega”, Diario de Ferrol, “Opinión”,
“Estrebillando”, 27 xaneiro 2017, p. 17.
Parabeniza aos gañadores desta edición dos Premios da Cultura galega, o autor destaca a
súa amizade con Xosé María Queizán e tamén con Carlos Valle, director do museo de
Pontevedra.
- Belén López, “Dez razóns para premiar un museo de 90 anos”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 29 xaneiro 2017, pp. 14-15.
Dá conta do galardón dos Premios da Cultura Galega que recaeu no Museo de Pontevedra.
Destaca a historia do museo como o labor acometido durante esta á vez que fai un
percorrido polas exposicións actuais.
- Belén López, “O Museo monta unha festa para compartir co público o Premio da Cultura
Galega”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 2 febreiro 2017, p. 13.
Dá conta do acto organizado polo Museo de Pontevedra co gallo de ser galardoado no
Premio da Cultura Galega nas súas instalación para compartir a distinción coa cidadanía
e cos traballadores da institución. Nos actos participaron Davide Salvado, Tamara Andrés,
Alba María Rodríguez e Sergio Heredia.
- E. P., “Plazo para los Premios da Cultura Galega 2017”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 27 maio 2017, p. 36.
Dá conta da publicación das bases dos Premios da Cultura Galega, que sairán no Diario
Oficial de Galicia.
- Rosa Cano, “Premios da Cultura Galega a Mabel Rivera, Cristina Pato e Laxe”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 29 setembro 2017, p. 44.
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Destaca aos galardoados polos Premios da Cultura Galega en diferentes modalidades.
Destaca que estes premios son convocados anualmente pola Xunta co obxecto de apoiar
a excelencia creativa das autoras e autores.
- M. M., “Xohana Torres, Uxía y Óliver Laxe, Premios da Cultura Galega 2017”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 29 setembro 2017, p. 34.
Destácanse como gañadores dos Premios da cultura Galega personalidades coma a
recentemente falecida escritora Xohana Torres, a artista licenciada en Belas Artes Berta
Cáccamo e a actriz Manel Riveira.
- Pepe Bao, “La cultura gallega recoge sus premios pidiendo más respaldo institucional”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 13 decembro 2017, p. 34.
Dá conta da celebración da entrega dos Premios da Cultura Galega 2017 na Cidade da
Cultura de Santiago. O acto foi presidido polo xefe do Executivo Galego, Alberto Nuñez
Feijóo. A filla de Xohana Torres recibiu o premio en nome da escritora recentemente
falecida.
- José Manuel Estévez-Saá, “Galicia, cultura y mujeres”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Políticas de Babel”, 16 decembro 2017, p. 4.
Dá conta da importancia das mulleres como promotoras da cultura galega citando ás
galardoadas dos Premios da Cultura Galega 2017 como a recentemente falecida Xohana
Torres, Berta Álvarez Cáccamo e Mabel Rivera entre outras. Tamén destaca o papel de
Yolanda Castaño como a autora de poesía galega máis internacional actual.

Premios Culturais Deputación da Coruña
Co fin de incentivar e recoñecer a creación cultural, a Deputación da Coruña organiza os
doce premios culturais. Obras de narrativa, poesía, banda deseñada, artes plásticas, textos
teatrais, composición musical, fotografía, literatura infantil e xuvenil, ensaio, artes
gráficas ademais de grupos musicais,e iniciativas culturais pola igualdade de xénero
poden concorrer a esta nova convocatoria. Son: XV certame Isaac Díaz Pardo de Artes
Plásticas, XI Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil, Torrente Ballester de
Narrativa, XII premio Castelao, XVIII premio Rafael Dieste de Textos Teatrais, XI
premio Manuel Murguía de Ensaio, XII premio Andrés Gaos de Composición Musical,
IX concurso para Grupos e Artistas Musicais, premio Jesús Nuñez de Arte Gráfica, II
concurso Musical Infantil e Xuvenil, “Quero Cantar”, premios Rosalía de Castro e o VIII
concurso de Viñetas 2017 “IgualMENTE”.
Referencias varias:
- ECG “Apoio á creatividade con catorce premios culturais”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 15 decembro 2017, p. 42
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Infórmase da entrega de premios culturais no Pazo de Mariñán por parte da responsábel
da área de Cultura, Goretti Sanmartín. O acto contou con catorce categorías e destacou o
compromisos coa lingua e a igualdade por parte dos participantes.
- Laura Tutor, “La Diputación apoya la creatividad con la entrega de sus premios
culturales”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 15 decembro 2017, p. 36.
Coméntase a entrega de premios en catorce categorías por parte da deputación en ramas
moi variadas dende a narrativa até as artes gráficas. Destacaron como novas celebridades
Patricia Porto, Marilar Aleixandre e Bea Lema.
- M. Villar, “A Deputación entrega 14 premios culturais en Mariñán”, La Opinión, “A
Coruña”, “La gran Coruña”, 15 novembro 2017, p. 13.
Describe a diversidade dos galardóns ademais de afirmar a aposta que a deputación da
Coruña fai polos premios relacionados coa cultura. Nomea algúns dos galardoados nas
diferentes categorías.

XVII Premio Fernando Arenas Quintela de narrativa e ensaio
A libraría coruñesa Arenas convoca este premio co fin de favorecer a creatividade da
mocidade e promover un mellor ambiente cultural. Pode concorrer a esta décimo terceira
edición calquera persoa cun traballo libre e inédito referido á cidade da Coruña, a Galicia
ou a España, en lingua galega ou castelá, cunha extensión entre cento cincuenta e
trescentas cincuenta páxinas. Debe presentarse por triplicado na propia libraría (Cantón
Pequeno, 25) baixo lema e cun sobre cos datos persoais do autor. O premio consiste na
publicación da obra gañadora e 1.500 euros. Na edición correspondente ao ano 2015
premiouse José Ricardo Pardo Gato pola obra El Cuartel de Atocha. 150 años de historia;
en 2016 gañou Begoña Peñamaría Marco por Una vida esperando. En 2017 o xurado
premiou Manuel Guisande, por ¿Cómo somos los gallegos? Depende.
Referencias varias:
- R. L., “Una nueva edición del premio Fernando Arenas vuelve a ensalzar la creación
literaria”, El Ideal Gallego, “Sociedad”, 1 marzo 2017, p. 37.
Dá conta da nova edición do premio e explica algunhas das bases principais para
participar no certame así como a contía dos premios.

XIII Premio Frei Martín Sarmiento
Convocado dende o ano 2005 pola Federación Española de Relixiosos de EnsinanzaCentros Católicos en Galicia (FERE-CECA Galicia) recoñece, a partir do lectorado de
Primaria e ESO, as mellores obras da Literatura Infantil e Xuvenil. Estabelece cinco
categorías a partir da sétima edición: 1º e 2º de Educación Primaria; 3º, 4º de Primaria; 5º
e 6º de Primaria; 1º e 2º de ESO; 3º e 4º de ESO; e 1º de Bacharelato. A dinámica de
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selección das obras que entran a concurso ten tres fases: unha primeira escolla por parte
das editoras; unha segunda selección por parte dun grupo formado por profesorado e
alumnado que determina os tres finalistas; e, por último, a votación do alumnado nunha
escala de cero a dez. Na primeira edición (2005) había tres categorías: de oito a dez anos;
de once a trece anos ; e a partir de catorce anos e os gañadores foron: na primeira categoría
Ánxela Loureiro, por Ota quere voar; na segunda categoría Xosé Miranda e Antonio
Reigosa, por Cantos de parvos e pillos; e na terceira categoría Lourenzo González, por
Irmán do vento. Na segunda edición (2006) os gañadores foron: na primeira categoría
Xosé Henrique Rivadulla Corcón, por O elefante dunha soa orella; na segunda categoría
Ramón Caride, por A negrura do mar; e na terceira categoría Francisco Castro, por Un
bosque cheo de faias. Na terceira edición (2007) había catro categorías: 1º e 2º de
Primaria; 3º a 5º de Primaria; 6º de Primaria a 2º da ESO; e 3º da ESO a 1º de Bacharelato.
Os gañadores foron: na primeira categoría Pinto e Chinto, por O pequeno da familia
fantasma; na segunda categoría Eva Peydro, por As vacacións de Saida; na terceira
categoría Breogán Riveiro Vázquez, por Tonecho de Rebordechao; e na cuarta categoría
Agustín Fernández Paz, por Corredores de sombra. Na cuarta edición (2008), os
gañadores foron: na primeira categoría Concha Blanco, por Poemas para pintar; na
segunda categoría Gloria Sánchez, por Dez piratas; na terceira categoría An Alfaya, por
Zoa e Azor; e na cuarta categoría Domingo Villar, por Ollos de auga. Na quinta edición
(2009) os gañadores foron: na primeira categoría Xosé Henrique Rivadulla Corcón, por
O sorriso de Claudia; na segunda categoría Fina Casalderrey, por A lagoa das nenas
mudas; na terceira categoría Francisco Castro, por O ceo dos afogados; e na cuarta
categoría Agustín Fernández Paz, por O único que queda é o amor. Na sexta edición
(2010) incluíuse unha nova quinta categoría (adultos) e os gañadores foron: na primeira
categoría Manolo Uhía, por O autobús da selva; na segunda categoría María Reimóndez,
por Lía e as zapatillas de deporte; na terceira categoría Xosé Henrique Rivadulla Corcón,
por Os piratas da Illa de esperanza; na cuarta categoría Marilar Aleixandre, por Cabeza
de medusa; e na quinta categoría Miguel Anxo Murado, por Fin de século en Palestina.
Na sétima edición (2011) hai unha nova mudanza nas categorías que quedarían en seis:
1º e 2º de Primaria, 3º e 4º de Primaria, 5º e 6º de Primaria, 1º e 2º da ESO, 3º e 4º da ESO
máis Bacharelato, e adultos. Os gañadores foron: na primeira categoría Xoán Babarro,
por A tea de Araña que todo o apaña; na segunda categoría Ramón Caride, por Andanzas
de Xan Farrapeiro; na terceira categoría An Alfaya, por A ánfora exipcia; na cuarta
categoría Francisco Castro, por Chámademe Simbad; na quinta categoría Carlos Vila
Sexto, por As sete mortes; e na sexta categoría Domingo Villar, por A praia dos afogados.
Na oitava edición (2012) os gañadores foron: na primeira categoría Abraham Carreiro,
por As espiñas do porco espiño; na segunda categoría Antonio Yáñez Casal, por Xoa; na
terceira categoría Teresa González Costa, por A filla do ladrón de bicicletas; na cuarta
categoría Elena Gallego, por Dragal; na quinta categoría Manuel Núñez Singala, por
Menú de enganos; e na sexta categoría Xulia Alonso, por Futuro imperfecto. Na novena
edición (2013) gañaron na 1ª categoría Vou ter un irmán, de María Solar e Xosé Tomás
(como ilustrador); na 2ª categoría Ti non xogas, de Xurxo Silvestre Gómez; na 3ª categoría
A chave da Atlántida, de Anxo Fariña, e Xoeliki, de Abraham Carreiro; na 4ª categoría
Mortos de ningures, de Ledicia Costas e Pere Tobaruela; e na 5ª categoría O noso amor
será eterno, de Xosé Henrique Rivadulla Corcón. Na décima edición (2014) gañaron na
1ª categoría A pomba dona Paz, de Ramón Caride; na 2ª categoría O monstro das
profundidades, de Manuel Uhía; na 3ª categoría A verdadeira historia da mosca da tela,
de María Solar; na 4ª categoría O elefante branco, de Xesús Fraga; na 5ª categoría O neno
can, de Fina Casalderrey e Francisco Castro; e na 6ª categoría Os fillos do mar, de Pedro
Feijoo. En 2016 gañaron: na 1ª categoría Paula Carballeira, con A Burra Ramona; na 2ª
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categoría Xavier Frías, por As aventuras de Enrico Müller; na 3ª categoría Xavier
Estévez, por Todos os soños; na 4ª categoría Santiago Jaureguízar, por O veleno da risa;
na 5ª categoría Agustín Fernández Paz, por A neve interminable; e na 6ª categoría
Francisco Castro, por Tes ata as dez. Nesta décimo terceira edición de 2017, foron
premiadas: Cé Orquestra Pantasma por Fíos do querer; S. Coop. Galega Miudiño; 1ª
categoría Pinto e Chinto por A estrambótica Illa do Tesouro; E. Bululú; 2ª categoría Xan
López Domínguez por Viaxe a Dragonia; Ed. Rodeira-Edebé; 3ª categoría, Xabier López
López por O home que sabía voar; Ed. Tambre; 4ª categoría Xosé Lois Ripalda por O
inspector Chumbo; Ed. Ir Indo; 5ª categoría, An Alfaya por A cea das enaguas; Ed.
Tambre; e na 6ª categoría María Solar, por As horas roubadas; Ed. Xerais.
Referencias varias:
- Ana Baena, “Un xubilado vigués gaña o Frei Martín Sarmiento”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 7 xuño 2017, p. 14.
Dá conta do galardón a Xosé Lois Ripalda e destaca que a obra O inspector de chumbo
foi a preferida polos estudantes de 1º e 2º da ESO.
- R. L., “Cé Orquestra pantasma e Xabier López, premios Martín Sarmiento”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 10 xuño 2017, p. 54.
Encomeza enumerando todos os galardoados nesta XIII edición. A seguir refire quen
organiza este premio e reproduce palabras do Secretario Xeral de Política Lingüística no
acto de entrega celebrado o día anterior, nas que resaltou a unión, no mesmo acto, de dúas
formas de contar historia: “A da literatura que, dende hai moitos séculos, prende o ser
humano na maxia da palabra; e a do audiovisual, signo dos novos tempos, cuxa linguaxe
narrativa cómpre dominar para moverse con soltura neste século XII” e da necesidade de
que as novas xeracións as coñezan, as aprendan e gocen en galego de ambas as dúas.
- N. A., “Alumnos de ESO premian una obra de ‘Xosé Lois Ripalda’ con el Frei Martín
Sarmiento”, Faro de Vigo, “Vigo 4 costados”, 13 xuño 2017, p. 7.
Informa que o venres anterior tivo lugar a entrega dos galardóns, que califica como unha
actividade de animación á lectura en lingua galega. Indica que o último capítulo da
galardoada obra O inspector Chumbo, “O caso da cidade vella”, recrea o casco vello de
Vigo. Recolle palabras do premiado Xosé Lois Ripalda, nas que refire que a súa obra se
estrutura como “casos independentes”, xa que a considera ·moi atractiva aos cativos” e
salienta que aos rapaces “seguen a gustarlles os contos clásicos e tamén obras como a
miña”.
- Fernando Franco, “Ripalda y sus premios”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 14 xuño
2017, p. 13.
Destaca que Xosé Lois Ripalda representa un caso de amor por Galicia incólume e a súa
vida vida polos los colexios de Vigo, ademais dun exemplo de sinxeleza e perseverancia.
Informa que mereceu o galardón por Inspector Chumbo, “que debe sermáis o número
vinte” dos libros que leva escritos.
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II Gala do Libro Galego
Están organizados pola Federación de Libreiros de Galicia e foron creados en 1992 para
recoñecer anualmente o labor en favor da cultura literaria galega realizado por medios
de comunicación, editoriais, autores, institucións, libreiros e centros educativos. Na
edición do ano 2007 engadiuse un premio para o mellor libro en galego e na edición do
ano 2009 creouse unha nova modalidade, Fomento da Lectura. As propostas de
participación poden ser presentadas na Federación de Libreiros de Galicia (Rúa
República del Salvador, n.º 28 entrechán B, 15701 Santiago de Compostela). O
galardón, para cada unha das modalidades (centros de ensino, libro, autor, obra
editorial, fomento da lectura, librarías e, dende 2013, obra infantil e xuvenil), consiste
nunha figura de bronce deseñada por Ismael López Fernández e as categorías de
Centros de Ensino e Fomento da Lectura, únicas con dotacións económicas, contan con
2.000 euros para a adquisición de libros en calquera das librarías integradas na
Agrupación
de Libreiros á que pertenza a localidade do colexio gañador. O xurado está integrado
por tres membros da Federación de Libreiros, un representante da Consellaría de
Eduación, un bibliotecario, un profesor de Lingua e Literatura galegas e un escritor. En
2016 únese o premio irmandade do libro con gala das letras e noite da edición. O acto
de entrega tivo lugar o 14 de maio no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Na
categoría de ensaio o premio foi para Poesía Hexágono. Ollada e experiencia. Proposta
e resposta nas aulas, de VV. AA.; en tradución Mocidade, de Joseph Conrad, en
tradución de Alejandro Tobar; en proxecto literario “Poétic@” de Fran Alonso; en
Literatura Infantil e Xuvenil, O meu pesadelo favorito, de María Solar; en iniciativa
bibliográfica Lendo lendas, digo versos, de Antonio G. Teijeiro con ilustracións de
Xosé Cobas; en iniciativa cultural ou fomento da lectura a Espazo de lectura; en libro
ilustrado, Cadros dunha exposición. Modest Mussorgsky, de Xosé Cobas con textos de
José Antonio Abad Varela; en teatro, Xogando con gatos, de Antón Cortizas; en
narrativa, O último día en Terranova, de Manuel Rivas; en poesía, Oso, mamá, sí?, de
María Lado e en xornalismo cultural a Sermos Galiza. Ademais entregáronse os
premios honoríficos da Federación de Librarías de Galicia a Libraría Pedreira; da
Asociación de Editores Galegos a editorial Laiovento e o Escritor Galego Universal da
Asociación de Escritores en Lingua Galega a Pere Gimferrer. Na edición de 2017 as obras
gañadoras foron: na categoría de ensaio Labrego con algo de poeta, de Mercedes Queixas
(Editorial Galaxia); en tradución Historia do nobre Ponto, que foi rei de Galiza e de
Bretaña, Anónimo, traducido por Henrique Harguindey Banet (Rinoceronte Editora); en
Proxecto literario na rede gañou A Sega. Plataforma de Crítica Literaria; na categoría de
Literatura infantil e xuvenil o galardón levouno Jules Verne e a vida secreta das mulleres
planta, de Ledicia Costas (Edicións Xerais); na categoría de Iniciativa bibliográfica o
premio foi para Aulas sen paredes, de Rosalía Fernández Rial (Edicións Positivas); en
Iniciativa cultural ou de fomento da lectura gañou Ciclo Vermú entre libros, da Libraría
Paz; na categoría de Libro ilustrado, foi para Canta connosco, de Óscar Villán
(Kalandraka); en Teatro foi para Moito Morro Corporation Sociedade Ilimitada, de Carlos
Labraña(Editorial Galaxia); na categoría de Xornalismo cultural foi para Zig-Zag, TVG;
en narrativa levou o galardón Todo canto fomos, de Xosé Monteagudo (Editorial Galaxia);
e en Poesía gañou O cuarto das abellas, de Antía Otero (Edicións Xerais).
Referencias varias:
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- Ruth López, “Fernández Paz, candidato por partida dobre para a Gala do Libro Galego”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 11 abril 2017, p. 49.
Dá conta dalgunhas das candidaturas nomeadas a gañar os premios da Gala do Libro
Galego. Entre os nomeados destacan Agustín Fernández Paz, por A casa do medo e O
soño do merlo branco, Henrique Alvarellos, por editor e coautor de Os últimos carballos
do banquete de Conxo, Emilio Insua, Mercedes Queixas, Teresa Moure, Concha Blanco,
María Canosa, Luz Pozo Garza e Claudio Rodríguez Fer.
- Clara Aldán, “¡Viva la literatura!”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”,
“A praza da verdura”, 11 abril 2017, p. 11.
Dá conta dalgúns dos candidatos a ser galardoados na Gala do Libro Galego, entre que se
atopa Ramón Rozas, colaborador do mesmo diario no que se publica a nova.
- Santiago Jaureguizar, “Busquen un piso atlántico a Claudio”, Diario de Pontevedra/ El
Progreso, “Táboa Redonda”, n.º 77, 16 abril 2017, p. 8.
Reflexiona sobre as candidaturas aos premios da Gala do Libro Galego, na que só se atopa
un autor lucense, Claudio Rodríguez Fer, centrando a súa opinión sobre a distribución
xeográfica dos nomeados a galardón nesta edición.
- Tamara Montero, “O sector do libro ponse de gala o 20 de maio”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 28 abril 2017, p. 37.
Dá conta da celebración do acto da Gala do Libro Galego, organizada en Santiago de
Compsotela nesta edición.
- Belén López, “Pontevedra pesa na gala do Libro Galego”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 11 abril 2017, p. 9.
Dá conta dos autores e das obras nomeados aos galardóns desta edición da Gala do Libro
Galego.
- Montse García, “Hélia Correia atribúe o seu vínculo con Galicia ao universo celta
común”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 maio 2017, p. 37.
Recolle as palabras da homenaxeada co galardón Escritora Galega Universal, concedido
pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e que se lle entregará na II
Gala do Libro Galego. Califica o recoñecemento como “un premio entre irmáns, polo que
non sabe como agradecelo” por considerala autora galega e pola súa relación íntima coas
letras e a canción galega. Refire que lle dedica o premio ao músico Narf e que destaca as
cantigas de amigo, por seren “un prodixio de beleza matriarcal” e “un prodixio literario,
pola capacidade de crear un estilo propio fronte ao estilo dominante, que era o
trobadoresco francés”, ademais de consideralas “únicas e socialmente incomprensibles
no universo literario”. Salienta que merecer o Prémio Camões non mudou a súa vida, xa
que a súa “ambición é o texto; chegar a el, amar o texto escrito”. Remata informando que
na Gala se entregarán os galardóns de once categorías e que actuará o grupo musical De
Vacas.
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- Clara Aldán, “Cimadevila en el bodorrio del año”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Y además”, “A praza da verdura”, 21 maio 2017, p. 17.
Dá conta da celebración da Gala do Libro Galego e destaca os galardóns de Librería Paz
e Kalandraka Editora.
- Elisa Álvarez, “A Gala do Libro Galego recoñece a excelencia do traballo editorial do
2016”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 maio 2017, p. 39.
Destaca a Hélia Correia, Paco Platero e Ánxel Casal como os gañadores dos premios de
honra da presente edición. O director da Asociación Galega de Editoras, Xosé Ballesteros,
informou da alarmante situación das librarías e reivindicou a importancia da Lei do Libro
de 2006. Recóllense os premiados de cada categoría.
- Ruth López, “Helia Correia. ‘Manuel María foi o meu profesor no xeito de dicir”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 maio 2017, p. 56.
Dá conta dos premiados na Gala do Libro Galego, entre os que se atopa a autora Hélia
Correia, quen declara que Manuel María foi o seu profesor no “xeito de dicir”.

Premio aos Libros Mellor Editados do Ministerio de Cultura do Estado español
Convocado polo Ministerio de Cultura dende o ano 2005, este premio recoñece os libros
mellor editados ao longo do ano anterior. Estes galardóns, sen dotación económica,
consisten na exposición das obras gañadoras nas principais feiras internacionais do libro.
Clasifícanse en cinco grupos temáticos: arte, libros de bibliofilia, facsímiles, infantís e
xuvenís e obras xerais e de divulgación. O premio ás mellores ilustracións infantís e
xuvenís en edicións anteriores recaeron nos seguintes ilustradores galegos: Óscar Villán
con O coelliño branco en 1999; Federico Fernández con ¿Onde perdeu Lúa a risa? en
2002; e Pablo Amargo con O monstro da chuvia en 2004. Pancho, de Antonio Santos, foi
segundo premio en 2003; Pucho, o habitador dos tellados, terceiro premio na categoría
de libro infantil en 2006; en 2010 o segundo e terceiro galardóns foron para Cantas pingas
na cidade!, escrito e ilustrado por Eva Montanari, e Os mil brancos dos esquimós, de
Isabel Minhós Martins; en 2011 o terceiro premio foi para Diógenes, de Pablo Albo,
editado por Kalandraka; e en 2012 o primeiro premio foi para a obra Kipling ilustrado,
de Rudyard Kipling, con ilustracións de Ajubel, Pablo Amargo, Isidro Ferrer, Pep
Monserrat, Pablo Auladell, Paco Giménez e Arnal Ballester,editado por Kalandraka
Editora. Na edición de 2012, o primeiro premio na categoría de obras facsímiles foi para
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, editada por Testimonio Compañía
Editorial, coeditado con Patrimonio Nacional. No ano 2015 desenvolveuse a edición
relativa ás obras publicadas en 2014. Na categoría de “Obras generales y de divulgación”
a terceira obra premiada foi Fernando Pessoa. Selección poética editada por Kalandraka
Editora. Na edición correspondente ao ano 2017 non houbo ningún premio vinculaod a
Galicia.

XXII Certame Literario Manuel Oreste Rodríguez López
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Convocado polo Concello de Paradela para honrar a figura de Manuel Oreste Rodríguez
López, poden presentarse ao certame obras orixinais, inéditas e non premiadas, en galego
ou en castelán. Consta de dúas modalidades, unha de narrativa e outra de poesía, cunha
extensión máxima de vinte folios na modalidade de narrativa e de cen versos en poesía.
As obras deben enviarse mecanografadas a dobre espazo, por sextuplicado, sen firma e
con lema, ao Concello de Paradela, Rúa Cabaleiros de Santiago, n.º 15, 27611 ou a
concello.paradela@eidolocal.es. Está dotado de 600 euros para cada unha das
modalidades. No ano 2013, celebrouse a entrega de premios da XVIII edición. En pasadas
edicións resultaron gañadores autores como Ramón Sandoval Pérez, Manrique Fernández
Vázquez, Luis Lexandanel Pita, David Daniel Vázquez, Francisco Piñeiro González, Alba
Cid, Emma Pedreira,Xosé Manuel Dopazo ou Beatriz Lorenzo. Na última edición os
gañadores foron o poeta cubano Luiz Laxandandel e o galego David Daniel Vázquez
Álvarez. Na edición de 2017 presentáronse oitocentas corenta e oito obras, das cales
catrocentas dez corresponden á categoría de poesía e catrocentas trinta e oito á de
narrativa. En poesía resultou premiada Sofía Carril Calvo, por Versos de outono, o
primeiro accésit foi para Alexander Aguilar López, por Baile de máscaras, e o segundo
accésit para Luís Leandel Pita García, por Como la nieve entre las manos de un niño, e
cunha mención de honra para Obdulio Alonso López, por A outra mirada; na categoría
de narrativa os premios foron para Juan Carlos Pérez López, por La rebelde pacífica (o
la hacedora de versos indomables); o primeiro accésit para Redención, de M. Victoria
Rebollo Bote, e o segundo accésit para Lucía, de Santiago Casal Quintáns; con dúas
mencións de honra, para Francisco Javier Fernández Dávila, por Desde mi dedal e Nélida
Leal Rodríguez por O Faro.
Referencias varias:
- L. P., “Paradela entrega el Manuel Oreste en un acto literario-musical”, El Progreso,
“Sarria”, 22 decembro 2017, p. 35.
Dá conta do acto de entrega dos galardóns da vixésimo segunda edición do Certame á
santiaguesa Sandra Martínez Fernández, na modalidade de narrativa, e ao cordobés
Feliciano Ramos Navarro, na de poesía. Enumera os accésits e mencións de honra
concedidos e as autoridades que entregaron os premios. Finaliza mencionando outras
personalidades asistentes ao acto de entrega.

Certame Literario Mariano Virxe da Armada
A Asociación Cultural “Santuario Virxe da Armada”, dentro do seu obxectivo de traballar
pola promoción, coidado e desenvolvemento do santuario da parroquia de San Salvador
de Rabal (Concello de Celanova), convoca este certame. Poden presentarse traballos en
prosa, cunha extensión mínima de cinco folios, ou en verso, cunha extensión mínima de
corenta versos, en castelán ou galego, sobre un tema mariano en xeral ou sobre a virxe.
Conta con tres galardóns de 600, 300 e 150 euros e para a presentación dos traballos deben
enviarse ao reitor do Santuario da Armada de Rabal dentro dun sobre baixo lema e
pseudónimo. O prazo de presentación desta edición de 2017 rematou o 31 de maio e a
entrega de premios foi durante a semana do novenario da celebración mariana.
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III Concurso Literario Mazarelos
A Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Filoloxía da Universidade de
Santiago de Compostela convoca este certame que acepta relatos e poesías. O obxectivo
é fomentar a creatividade da mocidade universitaria e desenvolver a capacidade de
expresión en lingua galega. Os galardóns consisten en 500, 250 e 150 euros ademais de
cadanseu diploma. Os premiados na primeira edición, que pechaba o prazo o 23 de
setembro de 2015, foron Miguel Cavadas Docampo por “Os dous de cando en vez”; Paula
Antía Rey Baliña por “Ántrax”; e Laura Camino Plaza por “O letargo da lavanda”. Os
premiados da segunda edición foron Philip Ducan Webb por “Satanás fóra! - Realidade e
ficción no Códice Casabraván”; Alba María Rodríguez Díaz por “O mes máis cruel”; e
Gisella Costas López, por “Inasíbel”. Na terceira edición foron galardoadas, co 1º premio,
O aniversario, de Arancha Nogueira; 2º premio, O sentido común, de Jorge Rodríguez
Durán; e o 3º premio, Mar de fondo, de Valentín Estévez Souto.
Referencias varias:
- M. García, “Filoloxía organiza o concurso Mazarelos”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Literatura”, 22 marzo 2017, p. L11.
Informa da convocatoria do certame e dalgunhas das principais bases do concurso.
- Montse García, “Certamen literario Mazarelos”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para
todos los públicos”, “Vida social”, 14 decembro 2017, p. L11.
Dá conta do acto de entrega do certame no salón de graos da facultade de Filoloxía, coa
presenza do secretario xeral de Política Lingüística, entre outras autoridades. Nomea os
tres autores galardoados.

Premios Nacionais de Literatura
Creados en 1984 polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para premiar as
mellores obras publicadas ao longo do ano anterior, nas modalidades de Narrativa, Poesía,
Ensaio, Literatura dramática e Literatura infantil e xuvenil, en calquera das linguas do
Estado español e están dotados de 20.000 euros. En edicións anteriores recibiron o Premio
Nacional na modalidade de Narrativa: en 1986 Alfredo Conde por Xa vai o griffón no
vento; en 1996 Manuel Rivas por ¿Qué me queres, amor?; en 2003 Suso de Toro por
Trece badaladas; na modalidade de Ensaio en 2008 Xusto Beramendi González por De
provincia a nación. Historia do galeguismo político; na modalidade de Literatura
dramática en 2007 Rubén Ruibal por Limpeza de sangue; e na modalidade de Literatura
infantil e xuvenil: Das cousas de Ramón Lamote, de Paco Martín en 1986; Cando petan
na porta pola noite, de Xabier P. Docampo en 1995; O misterio dos fillos de Lúa, de Fina
Casalderrey en 1996; e O único que queda é o amor, de Agustín Fernández Paz en 2008;
e na modalidade de Poesía Manuel Álvarez Torneiro pola obra Os ángulos da brasa en
2013. Na edición correspondente ao ano 2015 resultou gañador Gonzalo Hermo (Rianxo,
1987) na modalidade de Poesía Joven Miguel Hernández pola obra Celebración (2014).
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En 2015 o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil gañouno Escarlatina, a
cociñeira defunta, de Ledicia Costas. Na edición de 2017 resultou premiado Antonio
García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, con Poemar o mar.
Referencias varias:
- Mar Mato, “Antonio García Teijeiro. ʻUn poema puede cambiar el comportamiento de
un niño”, Faro de Vigo, p. 43/ La Opinión, “cultura & ocio”, p. 33, “Sociedad”, 4 outubro
2017.
Recolle unha entrevista co gañador do Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.
O autor fala da influencia de cantantes como Bob Dylan e Paco Ibáñez ao tempo que
doutros autores literarios coma Rosalía de Castro, Alberti e Lorca e da situación da poesía
como xénero repudiado nos colexios.
-Nieves Neira, “O mar da poesía galega cativa as letras máis novas”, El Progreso, “El
Progreso Junior”, n.º 4, 18 outubro 2017, p. 2.
Dá conta da obra gañadora do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, Poemar
o mar. Afonda nas palabras da obra de Antonio Teijeiro que forma parte da súa triloxía
de obras dedicadas ao mar.
-Nieves Neira, “Galicia, unha potencia en literatura infantil”, El Progreso, “El Progreso
Junior”, n.º 4, 18 outubro 2017, p. 3.
Destaca a importancia das obras galegas gañadoras do Premio Nacional de Literatura
Infantil e Xuvenil que co Poemar o mar de Antonio Teijeiro xa suman oito na lista de
galegos premiados.
-M. Neira, “Admiro, sobre todo, aos xenerosos, de Caravaggio a Teresa de Calcuta”, El
Progreso, “Xente de aquí”, 29 outubro 2017, p. 16.
Recolle unha entrevista co ilustrador do libro gañador do Premio de Literatura Infantil e
Xuvenil, Xan López Domínguez. O ilustrador fala da súa relación co escritor e a
importancia de ilustrar un libro tan fermoso coma Poemar o mar.
- Romina Alonso, “García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura infantil”, ABC,
“Galicia”, 4 outubro 2017, p. 65.
Destaca o escritor gañador do premio por unha obra con gran carga de emoción e unha
brillante elección léxica co mar como principal protagonista de todo o poemario. Sinala
ademais outros autores e autoras que gañaron o mesmo premio como son Xabier Puente
Docampo, Agustín Fernández Paz e Ledicia Costas.
- Luis Vázquez, “García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2017”,
El Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 4 outubro 2017, p. 34.
Recóllense algúns detalles en torno á concesión do Premio Nacional ao autor vigués,
como un repaso pola súa traxectoria ou a formación do xurado. Trátase do sexto premio
para unha obra en galego nesta categoría.
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- Marisol Oliva, “Antonio García Teijeiro. ʻEs un reconocimiento a la literatura que se
está haciendo en Galicia y a la poesía”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 4 outubro
2017, p. 13.
Recolle unha entrevista co escritor vigués Antonio García Teijeiro na que comenta a
importancia que lle dá a ser, cun libro de poemas infantís, o gañador deste ano do premio
nacional de Literatura Infantil y Juvenil polo seu poemario Poemar o mar. Expón o
significado da súa obra e os elementos que influenciaron súa creación.
- S. J. e E. P., “García Teijeiro. ʻNunca pensei que entraría no club de galegos
galardoados”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, p. 56/ El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, p. 63, 4 outubro 2017.
Informa do autor vigués como gañador do Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil. O autor explica que escribiu o poemario como forma de representar o mar coma
unha satisfacción de sentimentos.
- Xesús Fraga, “García Teijeiro suma o sexto Nacional de Literatura Infantil para o
galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 outubro 2017, p. 39.
Informa da concesión do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil ao autor pola
terceira entrega da súa triloxía sobre o mar. O poeta fala da súa loita de desbotar os tópicos
de que os rapaces non se interesan pola poesía e da presenza de musicalidade na súa obra.
- M. Obelleiro, “Antonio García Teijeiro. ʻA xente tenlle moito medo á poesía”, Sermos
Galiza, “fóradeserie”, 5 outubro 2017, pp. 4-5.
Recolle unha entrevista na que o escritor premiado comenta o medo xeral cara a poesía
por unha falta de sensibilización poética nas escolas. Tamén nomea a autores clásicos que
ten sempre en conta á hora de crear poemas como Celso Emilio Ferreiro e Rosalía de
Castro.
- X. L. Méndez Ferrín, “Poesía na escola”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 9
outubro 2017, p. 14.
Informa sobre a opinión do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín sobre o resultado gañador
de Antonio García Teijeiro do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil deste ano.
Ferrín tamén comenta a falta de interese da autoridade autonómica sobre a situación actual
do galego e denuncia a carencia dun premio literario como o Cervantes.
- Manuel Bragado, “Poemar o mar”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 10
outubro 2017, pp. 22-23.
Coméntase a importancia de que Antonio García Teijeiro obtivera o Premio de Literatura
Infantil e Xuvenil porque con este son 6 o número de gañadores deste premio cunha obra
en lingua galega. Ademais sinala a coincidencia do premio coa exposición do Pergamiño
Vindel no Museo do Mar de Vigo.
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- Ramón Rozas, “Rimas no mar”, Diario de Pontevedra, contracuberta/ El Progreso, p.
102, “A vida nun fío”, 11 outubro 2017.
Destácase a beleza e o encanto fa obra Poemar o mar de Antonio Teijeiro por ser gañadora
do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil. Tamén repasa unha lista de autores
galegos que gañaron este mesmo premio noutras ocasións.
- Xesús Fraga, “Antonio García Teijeiro. ʻExportamos moi boa literatura”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 24 outubro 2017, p. 32.
Recolle unha entrevista co gañador do Premio de Literatura Infantil e Xuvenil. O autor
reivindica a importancia da formación dos cativos no xénero da poesía e anímaos a
acercarse a ela.
XXVI Certame Literario da Asociación Cultural A Pipa de Becerreá
A Asociación Xuvenil Cultural A Pipa de Becerreá, coa colaboración das delegacións
provinciais de Cultura e Vicepresidencia, a Deputación Provincial e o Concello de
Becerreá, convoca este certame, que conta coas modalidades de poesía, relato e
dramaturxia breve (esta última dende o ano 2013), cun máximo de cincuenta versos na
primeira e de cinco folios na segunda, conforme ás bases. Cada participante pode
presentar un ou máis traballos escritos en lingua galega, que deben ser enviados á sede da
entidade organizadora (Rúa Ancares, n.º 57, 27640 Becerreá, Lugo). O certame estabelece
tres categorías en función da idade: infantil, dos oito aos catorce anos; xuvenil, de catorce
a dezaoito; e de adultos, a partir dos dezaoito anos, aínda que para a modalidade de
dramaturxia breve só poden participar maiores de idade. Para cada categoría
estabelécense dous premios (dende a convocatoria de 2013, antes eran tres) e os accésits
que o xurado considere oportunos. O premio consiste nunha estatua de Sargadelos, un
lote de libros e un título acreditativo. O xurado está composto pola xunta directiva da
entidade convocante. Na edición correspondente ao ano 2015 o xurado decidiu premiar a
María Calvar Giráldez, por Invisible sen sabelo (2º Premio infantil de Relato); Carlos
Comuñas López, por A primeira misa do Manoliño (1º Premio infantil de Relato); Higinio
Rodríguez Cedrón, por Os Ancares (accésit infantil de poesía); Nuria Devesa Núñez, por
Chegou a beleza (2º Premio infantil de poesía); Miriam Trabado Núñez, por O inverno
(1º Premio infantil de poesía); Laura Pardeiro Álvarez, por O paporrubio de Nadal
(accésit de relato); Xulio Romero Suárez, por O pombal de Muíños (2º Premio de relato);
Gonzalo Loizaga Latorre, por Don Cecilio e Dona Plácida (1º Premio de relato); José
Ramón Sánchez Varela, por Tatuaxe na ferida (accésit de poesía); Abel Tomé Piñeiro, por
Ausente, (1º Premio de poesía); Ernesto Suárez, por Fíos (2º Premio de dramaturxia
breve); e Jonatán Cabaleiro, por “Unha palabra perdida” (1º Premio de dramaturxia
breve). O acto contou coa presenza da escritora María Reimóndez. En 2017 informouse
aos medios de comunicación a cancelación do certame literario.

XVII Premio de Tradución Plácido Castro
A Fundación Plácido Castro convoca este certame para reivindicar a figura, a obra e o
pensamento de Plácido Ramón Castro del Río (1902-1967), especialmente no campo da
tradución, do pensamento e xornalismo. Está destinado a promover entre todos os
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tradutores de Galicia versións en lingua galega das grandes obras da literatura universal
e diríxese a todas as persoas que publicasen na Biblioteca Virtual algunha tradución ao
galego de obras da literatura universal. Estaba dotado de 3.000 euros, que na convocatoria
da XII edición pasaron a 2.000, unha peza escultórica de Xaquín Chaves e un diploma,
ademais da publicación da obra por Rinoceronte Editora. O xurado do premio componse
de cinco membros pertencentes ou designados por cada unha das seguintes institucións:
Asociación de Tradutores Galegos (ATG), Fundación Plácido Castro, Real Academia
Galega, Departamento de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo e Xunta de
Galicia. Na edición de 2015, correspondente ás obras de 2014, outorgouse o premio ex
aequo a Mona Imai, por Botchan de Natsume Soseki, e a Alejandro Tobar, por O
forasteiro misterioso de Mark Twain; en 2016 a Isabel Soto pola obra Fosca, de Iginio
Ugo Tarchetti. Na edición de 2017 o xurado, composto polos seguintes membros: Olga
López (Xunta de Galicia), Fernando Moreiras (Asociación de Tradutores Galegos), Ana
Luna (Departamento de Tradución da Universidade de Vigo), Marilar Aleixandre (Real
Academia Galega) e Xulio Ríos (Director do IGADI), quen actúa en calidade de
secretario do xurado, con voz pero sen voto, decidiu deixar deserto o premio nesta XVII
edición por non cumpriren as obras presentadas as bases estabelecidas.

I Premios Provinciais á Xuventude do Concello de Pontevedra
A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, pon
en marcha a primeira convocatoria dos Premios Provinciais á Xuventude, co ánimo de
promover o talento e o potencial da mocidade da provincia. O certame está composto por
sete categorías: Iniciativa social; iniciativa empresarial; Blogs; Educación en valores;
Traballo musical; Traballo literario breve; Fotografía. Conta con 21.000 euros en premios
(3.000 euros en varios premios por cada unha das categorías). Nesta primeira edición o
prazo de inscrición foi até o 5 de xuño. En total presentáronse aos primeiros Premios
Provinciais á Xuventude noventa e un traballos dos cales vintenove foron propostas para
a modalidade de fotografía, vintecatro para traballos literarios breves, quince gravacións
musicais, doce propostas na categoría de blogs, seus de iniciativa empresarial, tres
proxectos de educación en valores e dous de iniciativa social. O xurado tivo que
seleccionar entre as noventa e dúas propostas enviadas aos premios as tres mellores nas
modalidades de traballo literario breve, traballo musical, fotografía e blogs e as dúas
mellores nas categorías de iniciativas sociais e empresariais e traballos de educación en
valores. Na modalidade de traballo literario breve, valorado en 1.500 euros, foi para Pablo
Lourido de Vigo por Facer as preces; o segundo premio, de 1.000 euros, María Argibay,
de Ponte Caldelas, por Biquei a area; e o terceiro premio, de 500 euros, foi para Tamara
Andrés, de Poio, por Os amantes tráxicos.
Referencias varias:
- José Estévez, “Los ‘I Premios Provinciais á Xuventude recompensan las iniciativas
talentosas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 30 novembro 2017, p. 3.
Informa da celebración en Pontevedra dos I Premios Provinciais á Xuventude que
galardoou as iniciativas talentosas de participantes entre dezaseis e trinta e cinco anos.
Manuel Loureiro fixo de maestro de cerimonias e a presidenta da Deputación, Carmela
Silva, pronunciou unhas palabras de ánimo para os participantes.
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XXII Premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e Creación
Literaria
Premio bienal en lingua galega 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. Admite liberdade en canto á escolla da normativa
ortográfica empregada. Conta coas modalidades de investigación lingüística e creación
literaria. Na modalidade de ensaio os traballos presentados deben ter unha extensión
mínima de cen folios e máxima de douscentos cincuenta. Ao premio de creación literaria
poden concorrer narracións curtas ou conxunto de contos cunha extensión mínima de
cincuenta folios. Deben presentarse en documento informático acompañado de cinco
copias impresas. Noutro sobre teñen que constatarse os datos persoais e un breve currículo
da persoa autora da obra. Cada un dos premios consiste en 3.700 euros e a publicación na
editorial Laiovento. No ano 2015 non lle correspondeu convocatoria. No ano 2016 a obra
gañadora foi Fernando Osorio do Campo. Unha vida sen tregu, Carlos Biscaínho. O ano
2017 non lle corresponde.

XII Concurso literario Rita Suárez Amado
Certame convocado polo Instituto Eusebio da Guarda (A Coruña) que conta coa
colaboración da Concellaría de Educación e da Deputación da Coruña. Estabelécense
dúas categorías, relato e poesía, e catro niveis de participación en cada unha delas: 1º e 2º
da ESO; 3º e 4º da ESO; Bacharelato; e Adultos. Pode participar calquera persoa que
presenten traballos en castelán ou galego, orixinais e inéditos. As alumnas premiadas na
XII edición no curso 2016-2017 son: Accésit Nivel I ( 1º Ciclo ESO), modalidade poesía:
Andrea Piñeiro Núñez; Accésit Nivel III( Bacharelato), modalidade relato curto, para
Yéssica Domínguez Pérez.

X Certame literario Rosa de Cen Follas do Colexio Oficial de Psicoloxía
Creado en 2008 polo Colexio Oficial de Psicoloxía, en homenaxe a Rosalía de Castro,
conta con dúas modalidades, prosa e verso, cun galardón de 250 euros para o mellor
traballo de cada xénero en lingua galega, de temática libre, con dúas páxinas como
extensión máxima. Deben enviarse catro exemplares á sede da institución (Rúa Espiñeira,
n.º 10, baixo, Santiago de Compostela). Nesta edición de 2017 o xurado, composto pola
Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada, a Coordinadora da Comisión de Cultura do
COPG, Mª Concepción Rodríguez Pérez, a poeta Iolanda Aldrei e o xornalista Joel
Gômez, acordou premiar, na categoría de narrativa, a Encher de vida o peito, de Carlos
Mendez Leis, cunha mención especial para Retallos, de Purificación Leal Docampo; e na
categoría de poesía, para Habitación compartida no materno-infantil, de Verónica
Martínez Delgado, tamén cunha mención especial para Versos sen pan, de Xosé Pompei.
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XI Certame Literario Terras de Chamoso
Premio convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da Área
de Cultura da Deputación de Lugo, para premiar todos os autores que expresen no papel
os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua galega co obxectivo de
incentivar a imaxinación e a creación de textos en galego nos concellos que formaban o
antigo “comitatus Flammusus”, é dicir, O Corgo, Castroverde, parte de Láncara e Baralla
e un anaco de Becerreá e Lugo. A única norma é que a obra se redacte en lingua galega e
presenta dúas modalidades, poesía e narrativa, e tres categorías: infantil (dos dez aos
catorce anos), xuvenil (dos catorce aos dezaoito anos) e adultos (maiores de dezaoito
anos). Na modalidade de poesía a extensión é de trinta a sesenta versos mentres que en
relato curto é de tres a seis folios escritos a dobre espazo, excepto a categoría infantil que
non ten límite de espazo inferior, pero si superior. Cada participante pode presentar varios
traballos, non premiados noutros certames literarios, mecanografados, achegando nun
sobre pechado a información persoal na Asociación Cultural Arumes do Corgo (Antigas
Escolas do Corgo, s/n, 27163 O Corgo, Lugo). Concédense dous premios en cada
modalidade que consisten nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o
correspondente diploma. O xurado está composto por membros da Xunta Directiva da
Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do
mundo das letras. Na edición de 2017 o xurado, composto por D. Xurxo Xosé Rodríguez
Lozano, D. Xosé Manuel Castro Castedo, Dna. Ánxela Gracián, D. Carlos Coira Nieto,
D. Mario Outeiro Iglesias, decidiu premiar na categoría infantil, modalidade poesía, a
Miguel Villanueva Moretón, de Gracián-Arcos (Castroverde), pola obra Queiman
Galicia; 2º premio: Yare Brea Espinosa, da Coruña, pola obra “O mosto do magosto”; e
1º accésit: Nerea Campos Castro, do Corgo, pola obra O bosque; na modalidade relato o
primeiro premio foi para María Calvar Giráldez, de Mos (Pontevedra), pola obra Carmen,
a esperanza de dona Gloria; 2º premio: Álvaro Muñiz Pérez, de Barredo (Castroverde),
pola obra Ditos das miñas avoas; na categoría xuvenil, modalidade poesía, o primeiro
premio concedéuselle a Natalia Lema Otero, de Vimianzo (A Coruña), pola obra Miserias
do home; 2º premio: Laura López Esteban, de Lugo, pola obra A confección dos soños;
na modalidade relato foi o 1º premio: Adrián Noia Vázquez, de Santiago de Compostela,
pola obra Diario dunha marea negra, e o 2º premio: Juan Carlos Regueiro García, da
Coruña, pola obra Domingo, o Curuxo; xa na categoría de adultos, na modalidade poesía,
fíxose co premio María Teresa Iglesias Yugat, de Santiago de Compostela, pola obra
Pensarte; 2º premio: José Ramón Sánchez Varela, de Carballo (A Coruña), pola obra
Días de inverno e fedor a loito, e na modalidade relato foi para Xosé Sobral Amoedo, de
Santiago de Compostela, pola obra A importancia dos detalles; e 2º premio: Jonatán
Cabaleiro, de Ponferrada, pola obra O rescate do grandón.

Premios de Relato, Poesía e Tradución da Universidade de Vigo
A Universidade de Vigo, a través da Área de Normalización Lingüística, convoca estes
premios co patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consta de tres
modalidades: poesía, relato curto e tradución literaria. Poden participar todos os membros
da Universidade de Vigo, agás para a modalidade de tradución literaria, do cal queda
excluído o profesorado que imparte docencia na titulación de Tradución e Interpretación.
Os orixinais, ineditos e non premiados noutro certame, deben estar escritos en lingua
galega e axustarse á normativa normativa vixente. Estabelécese un premio de 700 euros
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e dous accésits de 250 euros para cada unha das modalidades. Todos eles poden ser
declarados desertos a xuízo do xurado. Na modalidade de poesía o tema é libre, cun
mínimo de cen versos e máximo de cento cincuenta. Na modalidade de relato curto o
mínimo é de oito folios e o máximo de doce. Na modalidade de tradución literaria, o texto
fonte debe ser un texto literario en calquera idioma, cun mínimo de oito páxinas e un
máximo de vinte, e é necesaria a entrega dunha copia deste, indicando claramente o seu
autor, a lingua de publicación e a editorial. Os traballos deben dirixirse, por quintuplicado
e mecanografados a dobre espazo, cun lema elixido polo autor e os seus datos persoais, á
Área de Normalización Lingüística e poden entregarse en calquera dos rexistros da
Universidade de Vigo. O xurado, presidido polo reitor ou persoa en quen delegue, está
integrado por persoas de recoñecida traxectoria nos ámbitos de creación poética e
narrativa, da crítica literaria e mais da tradución. Na edición correspondente ao ano 2017
outorgáronse os seguintes galardóns: Poesía: 1.º Premio: Genaro Dasilva Méndez, polo
poemario Hadewijch; 1.º Accésit: Tamara Andrés Padín, polo poemario Recuperar as
mans; 2.º Accésit: Paulo Vilar Millán, polo poemario Nas ribeiras dos finisterraes; o
xurado decidiu recomendar a publicación dos poemarios: Un outono en Berlín, de Martín
Iglesias Taboada; Capítulo, de Anxo Mena Rodríguez; Relato Curto: 1.º Premio: Lidia
Dosil Tajes, polo relato Misións; 1.º Accésit: Xosé Sobral Amoedo, polo relato
Contacontos cotiáns; 2.º Accésit: Antía Iglesias Fernández, polo relato Cortiza branca;
Tradución literaria: 1.º Premio: Manuel Arca Castro, pola tradución dun texto de
Raymond Carver; 1.º Accésit: Moncho Iglesias Míguez, pola tradución dun texto de
Azhar Abidi; 2.º Accésit: Hadrián Pérez Roma, pola tradución dun texto de Chimamanda
Ngozi Adichie. O xurado decidiu recomendar a publicación dun texto de Randa Jarrar,
traducido por Moncho Iglesias Míguez.

IV Certame Literario de Poesía e Relato curto Vitrales
Certame organizado polo Colexio Maior Universitario La Estila coa colaboración da
Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Universidade de Santiago de Compostela.
Inclúe dúas modalidades Poesía e Relato Curto e tres premios para cada unha das
modalidades tanto en lingua galega coma en castelán. O Xurado do Premio, formado por
Alfredo Conde (Escritor, Premio Nadal e Nacional de Literatura), Bendict Buono
(Profesor Titular de Filoloxía da USC e Poeta), Luís Alonso Girgado (Editor, Escritor,
Investigador e Tradutor), Rosa Marta Gómez Pato (Profesora Titular de Filoloxía da USC
e Tradutora), Mª Mercè López Casas (Profesora Titular de Filoloxía Catalá da USC) e
Daniel Núñez Hernández (Director do Colexio Maior La Estila), actuando de secrtario do
Premio José Antonio Constenla, premiou na Categoría de Poesía: Primeiro premio:
Samuel Parada Juncal, Segundo premio: Abel Lorenzo Rodríguez, Terceiro Premio:
Mateo Buján Varela, e Finalistas: Fabián Freijerdo Fariñas e Enrique Pena Vites; na
Categoría de Relato Curto: Primeiro Premio: Adrián Feijoo Sánchez,
Segundo Premio: Betsabé Mª Domínguez Osorio, Terceiro Premio: Gabriel Fontes
Míguez, e Finalistas: Tamara Agra Barreiro e Laura López Rey.

XXVI Concurso Literario Xaime Isla Couto
Organizado pola Concellaría de Cultura do Concello de Poio coa colaboración das
Sociedades Culturais Deportivas de Raxó e Samieira, o Ateneo Corredoira de Combarro,
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a Asociación Boureante da Seara e a Asociación Vides Novas de San Salvador. Pode
participar todo o alumnado dos distintos centros escolares do municipio de Poio en idades
comprendidas entre seis e dezaoito anos e, a partir do ano 2006, tamén calquera persoa
de entre dezaoito e vinte e cinco anos, cun só traballo individual e inédito, escrito en
lingua galega para cada modalidade. As modalidades do concurso son relato curto ou
conto e poesía de temática libre, cunha extensión máxima de tres folios para o relato curto
e un folio para poesía. Os traballos deben presentarse nas oficinas municipais, nos centros
educativos de Poio e nos locais das asociacións colaboradoras nun sobre pechado xunto
cos datos persoais do autor. Conta con cinco categorías: categoría A (de seis a oito anos);
categoría B (de nove a once), categoría C (de doce a trece), categoría D (de catorce a
quince), categoría E (dezaseis a dezaoito) e F (de dezaoito a vintecinco anos). Os
galardóns nas categorías A, B, C e D consisten nun agasallo, nun diploma e un vale de 70
euros para a compra de material escolar; na categoría E nun diploma e un vale de 90 euro
para a compra de material escolar; e na categoría F nun diploma e 300 euros, en cada
modalidade. O xurado está composto por unha representación do Consello Municipal de
Cultura. A entrega de premios realizouse no transcurso do acto que se celebrou o día 17
de maio de 2018 no Salón de Actos do Centro Cultural Xaime Illa Couto (Raxó).

Premios Xohán de Cangas
Concedidos pola Concellaría de Cultura do Concello de Cangas co obxectivo de
recoñecer o labor que desenvolven numerosas persoas a prol da cultura e lingua galegas.
As persoas premiadas recibirán un recoñecemento oficial e unha escultura pero sen
remuneración económica durante un acto celebrado polo Día das Letras Galegas. No ano
2017 resultaron gañadores: Premio Xoán de Cangas de Cultura do Traballo para José
Fernández Canos "O gaiteriño", mentres o Premio Xohan de Cangas de Creación Artística
e Literaria foi para o pintor Manuel Pizcueta Barreiro.
Referencias varias:
- Juan Calvo, “Cangas premia las danzas de Aldán, O Hío y Darbo por promocionar el
patrimonio”, Faro de Vigo, “Redondela”, “O Morrazo”, “Área metropolitana”, 14 maio
2017, p. 12.
Dá conta dos gañadores do premio desta edición e do día de entrega dos premios,
coincidindo co Día das Letras Galegas.

Premios Xuventude Crea, anteriormente coñecidos como GZCrea
Convoca este certame galego a Consellaría de Traballo e Benestar, a través da Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia e está dirixido a creadores novos,
cunha idade comprendida entre os dezaseis e os trinta anos. Vén substituír o anteriormente
coñecido como GZCrea. Inclúe as modalidades de Teatro, Artes plásticas, Moda, Música,
Relato breve, Poesía, Videocreación, Banda deseñada, Graffiti, Carteis, Deseño de xoias
e Monólogos. Nas modalidades de Relato, Poesía e Banda deseñada, os textos deben ser
orixinais, inéditos e en galego, de temática libre, e deben ser presentados en formato
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papel, un único exemplar, e en CD. En poesía, as obras deben estar en formato dixital e
ter unha extensión mínima de cincuenta versos e máxima de cen, a dobre espazo e por
unha soa cara, en DIN-A4 e en tamaño doce, con follas numeradas e encadernadas. Na
modalidade de relato breve, as obras deben estar en formato dixital e ter unha extensión
mínima de cinco páxinas e máxima de dez, mecanografadas a dobre espazo e por unha
soa cara, en DIN-A4 e en tamaño doce, coas follas numeradas e encadernadas. Na
modalidade de banda deseñada, a técnica pode ser calquera, feita en branco e negro ou en
cor. O formato debe ser en DIN-A4 ou DIN-A3 e a extensión mínima de dez páxinas. En
caso de que a obra fose feita en formato dixital, á parte dunha versión impresa deberá
xuntarse un CD ou DVD cos arquivos orixinais. Cada obra debe levar pseudónimo e
título. Na modalidade de teatro, poden concorrer grupos teatrais, non profesionais,
compostos por mozos ou mozas galegas ou residentes en Galicia, con idades
comprendidas entre os dezaesis e os trinta anos de idade cumpridos no ano 2013.
Admítese que até un vintecinco por cento dos compoñentes do grupo supere os trinta anos
ou teña entre os catorce e dezaseis anos. Os grupos participantes deben presentar unha
listaxe dos compoñentes do grupo, indicando a idade e a función; unha síntese da obra
(título, autor e adaptación dos diálogos, de ser o caso) e da posta en escena (número de
personaxes, tipo de decorado, vestiario, espazo que se precisa...); e un DVD dunha
representación da obra presentada a concurso ou dun ensaio xeral, feito con posterioridade
ao 1 de xaneiro de 2012, cuxa gravación debe estar feita a velocidade normal para que a
súa duración corresponda coa duración real da representación, e ten que estar en boas
condicións, tanto de imaxe coma de son, para o seu correcto visionamento. As
representacións deben ser en lingua galega e as obras poden ser de autores ou autoras.
Poden presentarse obras orixinais e a duración da representación de cada obra non pode
exceder dunha hora e trinta minutos. Para cada modalidade estabelécense tres premios:
3.000 euros para o primeiro, 1.500 para o segundo e 1.000 para o terceiro, podendo
outorgarse mencións de honra sen dotación económica. Para calquera información
adicional, pode consultarse a páxina web da Consellaría de Traballo e Benestar e de
Xuventude. Na edición de 2017, modalidade de teatro, son 1º premio Prácido Domingo,
coa obra Non hai que ser unha casa para ter pantasmas; 2º premio Señora Supina, coa
obra Cinco mulleres que comen tortilla e 3º premio Escola de Teatro (Aula de Teatro da
USC), coa obra Sonche bicos; na modalidade de banda deseñada: 1º premio Beatriz
Rodríguez Gregores, coa obra Ellipsism, 2º premio Zaida Novoa González, coa obra Noite
meiga e 3º premio Uxía Larrosa Villanueva, coa obra O outro lado da auga; na
modalidade de relato breve: 1º premio Brais Lamela Gómez, coa obra Angelus Novus 2º
premio Hugo Lozano Hermida, coa obra O visitante nunca marcha só e 3º premio
Cándido Paniagua Pousa, coa obra Fado: 0103; na modalidade de poesía, 1º premio Sonia
Martínez López, coa obra O abeiro; 2º premio Arancha Rodríguez Fernández (Arancha
Nogueira), coa obra Romaría e o 3º premio (compartido) Nuria Mosqueira Varela, coa
obra Anguías e Tamara Andrés Padín, coa obra A lingua secreta dos nenos franceses.
Referencias varias:
- Cristóbal Ramírez, “Crea”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, 12 decembro 2017,
contracuberta.
Dá conta da entrega dos premios Crea na Cidade da Cultura convocados pola Dirección
Xeral de Xuventude. Comenta que o nivel dos traballos foi elevado aínda que a
participación puido ser maior.
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- Montse García, “Premios Xuventude Crea”, La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos
los públicos”, “Vida social”, 14 decembro 2017, p. L11.
Dá conta da entrega dos galardóns no Gaiás, nun acto presidido polo conselleiro José
Manuel Rey. Refire o aumento no número de proxectos individuais e colectivos
prresentados, o número de autores e a franxa de idade dos participantes.
- Marta Mancebo, “El certamen de relato breve Xuventude Crea distingue a dos jóvenes
vilalbeses”, El Progreso, “A Chaira”, 16 decembro 2017, p. 22.
Destaca a Brais Lamela Gómez e Hugo Lozano Hermida como gañadores do certame de
relato breve Xuventude 2017. Os títulos gañadores foron Angelus Novus por parte de
Brais e O visitante nunca marcha só de Hugo.
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X. 6. PREMIOS A UNHA VIDA
Premio Arraiano Maior
A Asociación Arraianos entrega dende o ano 2009 esta distinción, que premia o labor das
persoas que traballaron a favor da cultura da raia galaico-portuguesa. A primeira persoa
en recibir este recoñecemento foi Xosé Luís Méndez Ferrín. En 2015 o galardoado foi
Isaac Alonso Estraviz e en 2016 Xosé Benito Reza. Na edición de 2017 foi galardoada
antropóloga portuguesa Paula Godinho.

XI Premios Barbantia da Cultura
Os Premios Barbantia da Cultura creáronse no ano 2007 pola Asociación Cultural
Barbantia co propósito de recoñecer de xeito público a traxectoria cultural de persoeiros
tanto galegos como da comarca da Barbanza. Existen tres modalidades: un premio
Barbantia da Cultura, outro á Traxectoria Cultural no Barbanza e un á Iniciativa Cultural.
Mentres que os dous primeiros están destinados a particulares, o terceiro diríxese a
institucións. O galardón consiste nunha escultura de bronce feita polo artista e membro
de Barbantia, Manuel Teira, que reproduce un sereo, símbolo do colectivo cultural, e
inspirado no gravado do artista Fran Blanco Alcaide. Nesta edición correspondente ao
ano 2017, no apartado de Traxectoria Cultural no Barbanza, o gañador é o escritor
Francisco Antón Vidal Blanco; o recoñecemento á Iniciativa Cultural no Barbanza recaeu
na Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño; e no apartado da Cultura Galega, o
premiado foi o pintor Manuel Romero.
Referencias varias:
- M.G., “Barbantia ten nomeados aos premios deste ano”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 29 outubro 2017, p. 33.
Recolle unha serie de autores nominados aos premios da Cultura 2017 da Asociación
Cultural Barbantia, entre os que están M. José Paz Franco-Maralla, Francisco A. Vidal,
Blanca-Ana Roig Rechou, e outros.

XIV Premio Bos e Xenerosos
Creado en 2004 pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG),
quere homenaxear persoas ou institucións que traballasen a prol da lingua, literatura ou
cultura galega. En anteriores edicións este recoñecemento foi para Avelino Pousa Antelo
(2004),o Museo do Pobo Galego (2005), a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte... nas
ondas! (2006), o Laboratorio de Formas de Galiza e Isaac Díaz Pardo (2007), a
Asociación Socio-Pedagóxica Galega (2008), Mariví Villaverde (2009), os Concellos
organizadores do Premio Blanco Amor (2010), Francisco Fernández del Riego (2011),
Francisco Carballo (2012), os humoristas gráficos Siro, Gogue, Pepe Carreiro, O
Carrabouxo e Xaquín Marín (2013) e Roi Casal, Susana Seivane, Felipe Senén e Dolores
Vilavedra (2014), Ángel Carracedo, Guadi Galego, Margarita Ledo e
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Siro López (2015); e Fina Casalderrey, o gaiteiro Carlos Núñez, a actriz Isabel Blanco e
o ornitólogo José Luis Rabuñal (2016). Na edición correspondente ao ano 2017
premiouse Ramón Villares, a Fundación Barrié, a cantante Uxía Senlle, a escritora
Concha Blanco e os humoristas e comunicadores Xosé Touriñán en Marcos Pereiro.
Referencias varias:
- M. T., “Entregan no Couto os premios Bos e Xenerosos en prol da cultura galega”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15 maio 2017, p. 19.
Informa que recibiron este premio a artista Uxía Senlle, o académico Ramón Villares, os
humoristas Xosé Touriñán e Marcos Pereiro, a escritora Concha Blanco e a Fundación
Barrié. Os premios remarcan o reforzo do valor en prol da construción da cultura de
Galicia. Asistiron ao evento Anxo Lourenzo e Blanca García-Señoráns. A Consellería de
Cultura e Educación participa no desenvolvemento deste tipo de actividades e os premios
son entregados dende o 2009.

XXXIII Premio Celanova. Casa dos Poetas
Creouno en 1985 o Padroado Curros Enríquez e patrocínao o Concello de Celanova. O
premio tenta recoñecer cada ano unha persoa ou entidade que, ao longo da súa existencia,
se teña significado especialmente por desenvolver un intenso labor a prol da cultura
galega en todas as súas facetas, ou da propia Galicia. O galardón non ten dotación
económica e consiste nunha medalla de prata, obra do escultor Acisclo Manzano, que
reproduce por unha cara a casa de Curros Enríquez e pola outra cinco “C” concéntricas,
que simbolizan a letra pola que comezan os elementos identificativos deste premio “Casa,
Curros, Celanova, Castor e Celso”. Cabe destacar que o nome de Castor se refire a Castor
Elices, poeta romántico contemporáneo de Curros, que naceu tamén en Celanova, e o de
Celso identifica a Celso Emilio Ferreiro. Así mesmo, o galardoado recibe tamén unha
placa de prata na que se recolle un extracto da acta do acordo, co fin de dar fe da concesión
do premio e asina no libro de honra do premio. O xurado está composto exclusivamente
pola Xunta Directiva do Padroado Curros Enríquez, presidido polo alcalde, e da que
forman parte xentes de diversos ámbitos culturais de Celanova, tendo como figura máis
salientábel no seu seo ao escritor orixinario de Vilanova dos Infantes, Xosé Luís Méndez
Ferrín. Todos os galardoados co premio convértense en Patróns de Honra, con dereito a
asistir ás reunións da Fundación, con voz pero sen voto. Na edición correspondente ao
ano 2017 o xurado decidiu concedero o premio á corporación Hijos de Rivera.
Referencias varias:
- Paula Palomanes, “Hijos de Rivera recibe o premio da Fundación Curros Enríquez”, La
Región, “Celanova”, 23 xullo 2017, p. 20.
Informa que os membros do padroado Curros Enríquez resolveu a concesión do trixésimo
primeiro premio Celanova, Casa dos Poetas para Hijos de Rivera pola súa divulgación de
Galicia ao mundo a través da súa marca Estrella Galicia. O xurado recoñeceu un excelente
plan de expansión por parte da empresa. Xosé Luís Méndez Ferrín, Felipe Ferreiro, Xosé
Benito Reza e José María Paz Gago participaron neste encontro.
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- Laura Fernández, “Hijos de Rivera recibirá el premio ʻCasa dos Poetas”, La Región,
“Celanova”, 2 setembro 2017, p. 17.
Dá conta da entrega do premio a esta corporación pola súa promoción e divulgación de
Galicia a través do seu produto mais coñecido, a cervexa Estrella Galicia. Este premio foi
previamente concedido a a personalidades como Xaquín Lourenzo “Xocas”, Xesús
Alonso Montero e a RAG entre outros. Coincidirá coa ofrenda floral a Celso Emilio
Ferreiro polo 38 aniversario do seu falecemento.
- S. F., “Hijos de Rivera afianza su compromiso con el rural y su apoyo a la cultura
gallega”, Faro de Vigo, “Sociedad”/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 4 setembro
2017, p. 17.
Recolle que a empresa recibiu o Premio Celanova por prestixiar o nome de Galicia a
través da súa cervexa. O xurado estivo presidido por José Luís Ferro que acordou con
unanimidade destacar a contribución de Hijos de Rivera. O acto coincidiu coa celebración
da ofrenda floral diante do monumento de Celso Emilio Ferreiro e continuou coa entrega
do premio na Horta da Palabra da Casa dos Poetas.
- Paula Palomanes, “A nosa terra atópase no ADN de Hijos de Rivera”, La Región,
“Celanova”, 4 setembro 2017, p. 12.
Destácase a concesión do premio Celanova, Casa dos Poetas por parte da Fundación
Curros Enríquez na que estiveron presentes Manuel Baltar, Ánxeles Vázquez e José María
Paz Gago entre outros. O acto coincidiu co trixésimo oitavo aniversario da morte de Celso
Emilio Ferreiro, polo que se celebrou unha ofrenda floral. O poeta e catedrático José
María Paz Gago enxalzou a contribución de Hijos de Rivera e a calidade do seu produto.
- Marta Abascal, “Hijos de Rivera, ʻembajadoraʼ de Galicia, recibe el premio Celanova”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 setembro 2017, p. 23
Dá conta que o trixésimo terceiro galardón Celanova, Casa dos Poetas recaeu este ano na
corporación Hijos de Rivera por parte da Fundación Curros Enríquez. As súas campañas
publicitarias poñen de manifesto trazos importantes da cultura galega como o entroido
ourensán e recoñece personalidades importantes como Eduardo Pondal ou Rosalía de
Castro.

V Premio do público Culturgal
A Asociación Culturgal, constituída pola Asociación Galega de Editores, a Asociación
Galega de Empresas de Artes Escénicas, a Asociación de Empresas Galegas dedicadas a
Internet e ás Novas Tecnoloxías, a Asociación Galega de Produtoras Independentes e a
Asociación Galega de Empresas Musicais, convocan este certame cada ano. O premio
pretende recoñecer publicamente os proxectos vencellados á cultura galega que destaquen
ou sexan relevantes. Valóranse aquelas propostas novidosas, con proxección de futuro,
transversais e asociativas. O público é o encargado de realizar a votación e terá a última
palabra na decisión pero será a directiva da Asociación Culturgal a encargada de
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seleccionar e propoñer as tres candidaturas que opten ao premio. En anteriores edicións
os premiados foron o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra (2013), Diario
Cultural da Radio Galega (2014) e Festival Curtocircuíto
(2015) e Festival Agrogay da Ulloa (2016). Na edición V correspondente ao ano 2017 as
candidaturas finalistas foron Portal das Palabras, FIOT (Carballo) e Play-Doc. Finalmente
a gañadora foi Play-Doc.

Chairego de Honra
Galardón concedido pola Fundación Manuel María e a Asociación Cultural Xermolos, de
Guitiriz, co obxectivo de recoñecer a traxectoria cultural e social de persoas relacionadas
coa comarca da Terra Chá que non naceran nela. En anos anteriores premiouse a Xosé
Neira Vilas e Anisia Miranda, Marica Campo, Avelino Pousa Antelo, Bernardino Graña,
Paco Martín, Fiz Vergara Vilariño, Antía Cal, Uxío García Amor, David Otero e Xosé Val
Díaz “Valdi”. Na edición de 2017 foron premiados Quintas Canella e Miro Casabella.
Referencias varias:
- Cristina Arias, “Pepe Quintas e Miro Casabella serán nomeados Chairegos de Honra o
16”, El Progreso, “A Chaira”, 8 decembro 2017, p. 15.
Comenta que os músicos serán homenaxeados pola asociación cultural Xerolos e a
Irmandade de Manuel María polas súas relacións afectivas e creativas coa Terra Chá. O
coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco Torrado, expresa por que motivos recoñecese
a importancia dos músicos.

V Día das Galegas nas Letras
A plataforma de crítica literaria A Sega impulsa este premio que busca celebrar a figura
dunha muller que contribuíse de forma sobranceira á cultura, e á literatura en particular.
Celebrou a súa primeira edición no ano 2014, o día 15 de agosto por ser o día da Nosa
Señora (das Letras Galegas). Nas edicións pasadas as homenaxeadas foron Dorothé
Schubarth (2014), María Victoria Moreno (2015), María Xosé Queizán (2016). Na
edición de 2017 premiouse Patricia Janeiro.

LIX Premio Fernández Latorre
O 22 de maio de 1959 o Consello de Administración de La Voz de Galicia acordou
instituír un premio de xornalismo para honrar a memoria do seu fundador, Juan Fernández
Latorre. Dende ese ano, o galardón concédese con carácter anual o 25 de xullo, Día de
Galicia, co obxectivo de premiar artigos referidos a Galicia publicados en calquera medio
de comunicación, tanto nacional como estranxeiro. A dotación do premio pasou das 8.000
pesetas iniciais aos 10.000 euros concedidos na edición de 2003. Na edición de 2017
levou o premio María Emilia Casas.
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Premio Ibán Toxeiro pola súa contribución ao teatro
Galardón outorgado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña que pretende
recoñecer a achega e traballo ao teatro galego dalgunha persoa ou institución. A entrega
dos premios sucede durante a celebración do Memorial de teatro Ibán Toxeiro. Na edición
correspondente ao ano 2017, premiouse o Grupo de Teatro da Asociación Cultural
Alexandre Bóveda, que neste ano celebra o do vixésimo aniversario da súa creación.
Referencias varias:
- Lino Braxe, “XXI Memorial de Teatro Ibán Toxeiro”, La Opinión, “Opinión”, 13
novembro 2017, p. 14.
Con motivo do XX aniversario da creación do Grupo de Teatro da Asociación Cultural
Alexandre Bóveda, incide en que a actividade que realiza “non deixa de ser un exilio
interior, un exilio que non se elixe senón que se impón dende a incomprensión polo
desenvolvemento das súas actividades, e dende o silencio das institucións ao apoio das
mesmas”. Informa do acto que se celebrará o 16 de novembro no Teatro Rosalía de Castro
no que se lembrará o noventa aniversario da publicación d’A Soldadeira e Esquema, de
Luís Seoane e Midas e O ángulo de pedra, de Isaac Díaz Pardo e que se representarán as
seguintes “anécdotas teatrais” (termo empregado por Jenaro Marinhas del Valle): O pai
de Migueliño, Era un neniño de manteiga de Daniel Castelao; Na ponte de ferro, Na norte
de Estreliña e O grandor do mundo, de Rafael Dieste; e Esquema de farsa, de Luís
Seoane. Remata salientando integrantes do Grupo de Teatro da Asociación Cultural
Alexandre Bóveda, que mereceu o Premio Ibán Toxeiro; nomeando un monllo de actores
e actrices profesionais, que representaron canda eles, e expondo que a Asociación Cultural
Alexandre Bóveda agarda que a cidadanía da Coruña se enchoupe daquel aire libertario
que a xente do exilio posuía e que permanece vivo nas súas sensíbeis e críticas obras de
arte.

XIV Premio Laxeiro
Convocado dende o ano 2004 pola Fundación Laxeiro co propósito de recoñecer o labor
en prol da cultura galega de diferentes persoeiros ou institucións, en anteriores edicións
galardoou ao intelectual Francisco Fernández del Riego (2004), Julio Fernández Gayoso
(2005), Xaime Isla Couto (2006), Isaac Díaz Pardo (2007), ao poeta Carlos Oroza (2008);
ao pintor Antón Lamazares (2009), a Xosé Neira Vilas (2010), a María do Carme
Kruckenberg (2011), Luis Caruncho (2012), Jorge Castillo (2013) e Luz Pozo Garza
(2014), Silverio Rivas (2015) e Amancio Prada (2016). Na edición correspondente ao
ano 2017 o Padroado da Fundación concedeulle o galardón a Jaime Garrido (Vigo, 1938).
Referencias varias:
- Mario Álvarez, “O arquitecto Jaime Garrido recibe o XIV premio Laxeiro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 18 febreiro 2017, p. 35.
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Informa do galardón entregado ao arquitecto pola súa contribución no ámbito urbanístico
e a documentación do patrimonio arquitectónico da comunidade. No acto de entrega
estiveron presentes Abel Caballero e Román Rodríguez entre outras personalidades. Este
premio é entregado polo difusión e potenciación da cultura galega.

XXIII Homenaxe Letra E. Escritor na súa terra
Creado en 1995 pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, pretende
recoñecer a traxectoria dun escritor galego vivo na súa localidade de orixe. Organízase
baixo o lema “O escritor na súa terra”. Non ten dotación económica e consiste na
plantación dunha árbore en homenaxe ao escritor, na inauguración dunha pedra que leva
gravado un texto do autor e un xantar de confraternización. Dende a entidade convocante
realízanse as xestións institucionais oportunas para que se lle dedique unha rúa ao
galardoado. Ao mesmo tempo, entrégaselle unha escultura feita por Acisclo Manzano coa
letra “E”, de escritor. É o primeiro premio que os escritores galegos conceden a outro
escritor. Nas anteriores edicións os premiados foron Antón Avilés de Taramancos (1995),
Bernardino Graña (1996), Manuel María (1997), María Xosé Queizán (1998), Xosé Neira
Vilas (1999), Uxío Novoneyra (2000), Luz Pozo Garza (2001), Xosé Chao rego (2002),
Xosé Fernández Ferreiro (2003), Salvador García-Bodaño (2004), Pura e Dora Vázquez
(2005), María do Carme Kruckenberg (2006), Manuel Lourenzo (2007), Xosé Vázquez
Pintor (2008), Agustín Fernández Paz (2009), Marilar Aleixandre (2010), Paco Martín
(2011), Xavier Rodríguez Baixeras (2012), Marica Campo (2013) e Xabier P. Docampo
(2014), Xosé María Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950) e Helena Villar Janeiro (2016). Na
edición correspondente ao ano 2017 foi premiada María Pilar García Negro.
Referencias varias:
- Héctor J. Porto, “Pilar García Negro: Eu son galega e quero que se note”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 17 xuño 2017, p. 46.
Conversa coa autora galardoada na que explica a razón da escolla do xardín de San
Fernando, na praza de Ferrol en Lugo, para chantar o monólito e plantar o magnolio.
Rememora a docencia en galego que impartiu no Seminario Diocesano no ano 1975,
explica o porqué enxalza o ensino daquela época, detalla os cambios que observa na
cidade lucense e o que significa a homenaxe recibida, reflexiona sobre a afirmación de
Carmen Fernández Pérez-Sanjulián de que “Onde está Pilar está a Galiza” e remata
apuntando como autor representativo da cidade lucense a Ánxel Fole, se ben tamén citaría
a Juan Soto e a Luís Pimentel.

Medallas de Ouro de Galicia e Medallas Castelao
A Xunta de Galicia concede as Medallas de Galicia para homenaxear a personalidades e
institucións que se distinguen polo seu mérito ao servizo da comunidade galega en
calquera aspecto social, cultural e económico. Consisten nunha medalla de ouro, quince
de prata e trece de bronce. Dende o ano 2006, a entrega de medallas ten un único
protagonista. Así mesmo, concede as Medallas Castelao, galardón creado en 1984 para
conmemorar o retorno a Galicia dos restos de Castelao o 28 de xuño daquel ano, para
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distinguir a aqueles galegos que sexan autores dunha obra merecedora do recoñecemento
do seu pobo no campo artístico, literario, ou de calquera faceta da actividade humana. Na
edición correspondente ao ano 2015 concedéronse as Medallas de Ouro de Galicia a
David Cal, Xosé Neira Vilas (Gres, 1928-2015), Manuel Sánchez Salorio e Enrique
Beotas. As Medallas Castelao foron outorgadas a Vero Boquete, Carlos FernándezNóvoa, Pepe Domingo Castaño, Rede Galega contra a Trata e Vaca Films. Na edición
correspondente ao ano 2016 concedéronse as
Medallas de Ouro de Galicia a Alfredo Conde, Xerardo Estévez, Xosé Antonio Vilaboa,
Teresa Miras Portugal e ao coro coruñés Cántigas da Terra. En 2017 foron premiadas
Xosé Ramón Gayoso, Cristina Pato e Justo Beramendi coas Medallas Castelao e, as
Medallas de Ouro de Galicia foron para Miguel Ángel Blanco Garrido, Isabel Castelo
D´Ortega, Aníbal Cavaco Silva e José Manuel Romay Beccaría.
Referencias varias:
- Juan Capeáns, “Justo Beramendi, Cristina Pato y Xosé Ramón Gayoso, medallas
Castelao”, La Voz de Galicia, “Galicia”, 9 xuño 2017, p. 8.
Recolle que entre os galardoados con estas medallas destaca literariamente o autor
madrileño Beramendi. O catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de
Santiago actualmente xubilado mantén unha vida intelectual activa a través da dirección
da xunta reitoral do Museo do Pobo Galego, do que foi co-fundador. O experto en
nacionalismo galego obtivo en 2008 o Premio Nacional de Ensayo.
- Paula Pérez, “Las Medallas Castelao premian este año al Oceanográfico de Vigo,
Cristina Pato y Xosé Ramón Gayoso”, Faro de Vigo, “Galicia”, 9 xuño 2017, p.22.
Informa dos cinco galardoados que desvelou o día anterior o presidente da Xunta de
Galicia e detalla as razóns polas que mereceron os galardóns e os aspectos máis
destacados das súas traxectorias profesionais.
- Alberto Vidal, “Cristina Pato, Gayoso, Grupo Nove, Oceanográfico de Vigo y
Beramendi, medallas Castelao”, El Correo Gallego, “Galicia”, 9 xuño 2017, p. 10.
Dá conta que o presidente galego, Núñez Feijóo, anunciou o nome dos premiados pola
distinción dos galegos que producisen algunha obra merecedora do recoñecemento de
toda Galicia. Na edición do pasado ano foron galardoados Cantigas da Terra, Alfredo
Conde, Xerardo Estévez, María Teresa Miras Portugal e Xosé Antonio Vilaboa.

XII Navalla de Manuel María
Premio que outorgan a Irmandade Manuel María da Terra Chá e a Asociación Cultural
Xermolos de Guitiriz dentro dos actos do Día Nacional Manuel María que realizan
anualmente para conmemorar o pasamento deste escritor. A entrega da Navalla ten lugar
cada 8 de setembro dende o ano 2005 na Carballeira de Santa Isabel, en Outeiro de Rei,
espazo de devoción do poeta da Terra Chá. Nas últimas edicións, recibiron este galardón
Lois Diéguez (2015) e Raúl Río (2016). Na edición correspondente ao ano 2017
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entregóuselle o premio Navalla de Manuel María a Anxo Lamas, e ao escritor vilalbés
Agustín Fernández Paz, a título póstumo.
Referencias varias:
- Paula Martínez Graña, “Anxo Lamas y, a título póstumo, Fernández Paz reciben la
Navalla de Manuel María”, El Progreso, “Comarcas”, 5 setembro 2017, p. 14.
Informa que o premio Navalla de Manuel María será entregado ao poeta Anxo Lamas e
ao escritor Agustín Fernández Páz, xa finado. A cerimonia coincidira co décimo terceiro
aniversario da morte de Manuel María.

Premio Otero Pedrayo
Convócano cada ano, dende o 1976, as deputacións provinciais para perpetuar e honrar a
memoria do egrexio home de letras, premiar un labor que constitúa unha achega eminente
á cultura galega, fomentar os valores propios de Galicia e as obras que leven ao
esclarecemento e á mellora dos seus homes e institucións. Poden optar ao premio persoas,
grupos, entidades ou institucións presentadas por elas mesmas, por entidades académicas
ou culturais, por institucións, polos presidentes das deputacións a proposta das respectivas
comisións de cultura, pola Xunta de Galicia, oída a consellaría correspondente, e polo
propio xurado. A presentación da candidatura ten que enviarse ao presidente da
deputación convocante, no prazo de tres meses a partir da convocatoria, e deben achegarse
os seguintes documentos: descrición biográfica breve da persoa que aspira ao premio e
documentos e antecedentes, que se consideren de interese para o coñecemento da
dimensión literaria ou científica da persoa que se propón. Deben entregarse cinco
exemplares, mecanografados a dobre espazo, do traballo co que se opta ao premio, no
caso de que a proposta estea baseada nunha obra ou produción singular concreta. No caso
de personalidades e institucións, un exemplar do regulamento ou estatutos polos que se
rexen e unha relación de tarefas levadas a cabo en relación co obxecto do premio. Está
dotado de 30.050,61 euros e conta cun xurado constituído polo presidentes da Xunta de
Galicia e os das catro deputacións provinciais e polos representantes das universidades
de Vigo, da Coruña e de Santiago de Compostela, xunto con algún membro da Real
Academia Galega e do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos. Nas edicións
anteriores resultaron galardoados os seguintes grupos, entidades, institucións e
personalidades: Carlos Casares Mouriño (1977); a sección de arqueoloxía do Instituto
Padre Sarmiento (1979); Eligio Rivas Quintas (1980); a Fundación Otero Pedrayo (1981);
Xaquín Lorenzo Fernández e José Fariña Jamardo (1982); o grupo Marcelo Macías
(1983), Antonio Fidalgo Santamariña (1984); José López Calo (1985); Xosé Filgueira
Valverde (1986); Emilio Duro Peña e Darío Xohán Cabana (1988); o Instituto da Lingua
Galega (1989); Isaac Díaz Pardo (1990); Xosé Trapero Pardo (1991); Antonio Fraguas
(1992); o Museo de Pontevedra (1993); a Asociación de Amigos del Museo Arqueológico
Castelo de San Antón (1994); Francisco Fernández del Riego (1995); Julio Francisco
Ogando Vázquez (1996); a Comunidad del Monasterio de Oseira (1997); o Museo do
Pobo Galego (1998); Manuel María Fernández Teixeiro e Uxío Novoneyra (1999);
Miguel Anxo Araújo Iglesias (2000); Fundación Pedro Barrié de la Maza (2001); o Centro
Gallego de Buenos Aires (2002); o Centro Galego de Montevideo (2003); a Irmandade
Galega de Venezuela (2004); A Real Sociedade Benéfico Española-Hospital Espanhol de
Brasil (2005); a Real Academia Galega e o Laboratorio de Formas (2006); Darío Xohán
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Cabana (2007); Marcos Valcárcel López (2008); Manuel Fraga Iribarne (2009); a escola
e compañía de teatro Casahamlet, dirixida por Manuel Lourenzo e Santiago Fernández
(2010); Basilio Losada Castro (2012); Xosé Luís Méndez Ferrín (2013) e Xosé Neira
Vilas (2014). A edición correspondente ao ano 2015 non se convocou e en 2016 foi
galardoado o poeta Arcadio López Casanova. Na edición correspondente ao ano 2017
levou o galardón Margarita Ledo Andión.
Referencias varias:
- L. Rey, “Acisclo y Buciños reciben el premio Otero Pedrayo”, Atlántico Diario,
“Galicia”, p. 27/ La Región, “Ourense”, p. 12, 9 xuño 2017.
Menciona a entrega do premio a dous artistas pola unanimidade do xurado. Ambos
honraron á Xeración Nós. Nesta votación por primeira vez non participou ningún dos
membros da RAG. Os dous artistas sentiron especial agradecemento polo premio xa que
eles tiveron relación con Otero Pedrayo.
- Francisco Rivera Cela, “Recoñecementos merecidos”, El Progreso, “Xente de aquí”, “O
blog de Paco Rivera”, 6 agosto 2017, p. 16.
Dá conta que o 12 de setembro farase a entrega do Premio Otero Pedrayo ao poeta lucense
e catedrático emérito da Universidade de Valencia Arcadio López. Esta entrega debeu ser
realizada no ano 2015 pero por diferentes motivos o proceso quedou apartado.
- Elisabet Fernández, “Buciños e Manzano, recoñecemento a ‘clásicos da arte con
maiúsculas”, La Región, “Ciudadanos”, “Premio Otero Pedrayo 2016”, 25 outubro 2017,
p. 14.
Comenta a entrega do premio Otero Pedrayo na súa casa-museo aos escultores que
gañaron este ano pola unanimidade do xurado. A encargada de loar as contribucións dos
autores foi a catedrática María Victoria Carballo Calero, que os nomeou como figuras
representativas de Ourense coma Otero Pedrayo ou Vicente Risco.
- Lois Bao, “Premio Otero Pedrayo 2017 para Manzano y Buciños”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 25 outubro 2017, p. 37.
Relata a entrega deste premio aos dous escultores galegos no Pazo Museo de Trasalba.
Os encargados de entregar o premio foron o secretario xeral de Cultura e o presidente da
Diputación de Ourense. María Victoria Carballo Calero foi a encargada de loar aos
gañadores e tamén recoñeceu a súa importancia como escultores galegos dos anos 60
representantes do panorama galego coma Vicente Risco e Otero Pedrayo.
- X. L. Méndez Ferrín, “En Ourense”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Segunda feira”, 30
outubro 2017, p. 13.
Dá conta da entrega por parte das deputacións do premio Otero Pedrayo. Xan Luís Sco
Cid foi o encargado da entrega do premio na Casa Grande de Cima de Vila aos gañadores
Manuel Buciños e Acisclo Manzano.
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- María L. Viñas, “Arcadio acada a brillantez e a absoluta dedicación en cada unha das
súas facetas”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 13 setembro 2017, p. 49.
Informa que o gañador do Premio Otero Pedrayo 2014, Arcadio López Casanova, non
puido acudir a entrega por enfermidade, mais na súa representación acudiu Luís Tosar
Gómez. En nome do gañador pronunciáronse palabra de loanza á labor de Ramón otero
Pedrayo polo seu compromiso co panorama galego.
- Jaureguizar, “Margarita Ledo, ‘sorprendida’ de ser a primeira muller co Otero Pedrayo”,
Diario de Pontevedra /”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, p. 61, “Vivir aquí”, “Sociedad”,
13 decembro 2017, p. 47.
Informa que o gañador do Premio Otero Pedrayo 2014, Arcadio López Casanova, non
puido acudir a entrega por enfermidade, mais na súa representación acudiu Luís Tosar
Gómez. En nome do gañador pronunciáronse palabra de loanza á labor de Ramón otero
Pedrayo polo seu compromiso co panorama galego.
- E. L., “A catedrática Margarita Ledo é a primeira muller que gaña o Otero Pedrayo”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 13 decembro 2017, p. 32.
Relata que Margarida Ledo é a primeira muller en recoller o Premio Otero Pedrayo ao
longo das súas 40 edicións. Destácase a súa traxectoria profesional e intelectual que conta
cun doutorado da Universitat Autònoma de Barcelona e ser membro da RAG dende o
2009.

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 celebra o domingo seguinte ao Día
das Letras Galegas. Concédense dous premios: o “Pedrón de Ouro”, que trata de destacar
aquela personalidade ou entidade viva residente en Galicia que sobresae na defensa da
cultura galega, e o “Pedrón de Honra”, que distingue aquelas persoas vivas ou entidades,
galegas ou non galegas, que engrandecen a nación e cultura galegas. O premio consiste
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, Camilo Nogueira, Lidia Senra, Nova
Escola Galega, Edicións Laiovento e Cántigas da Terra. Na edición de 2017 concedéuselle
o Pedrón de Ouro 2017 á Fundación Rosalía de Castro, e o Pedrón de Honra ao director
do Centro Irlandés de Estudos Galegos da Universidade de Cork, o poeta Martín Veiga.
Referencias varias:
- J. G., “A Fundación Rosalía e Martín Veiga, Pedrón de Ouro”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 18 abril 2017, p. 32.
Informa que os nomeados recibiran o Pedrón de Ouro e o Pedrón de Honra
respectivamente. Estes premios son entregados a aqueles que se preocupen na defensa e
promoción das diversas facetas da cultura nacional residan ou non en Galicia. No caso da
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Fundación Rosalía entrégase pola súa función de conservar e difundir a memoria de
Rosalía de Castro, Manuel Murguía e a conservación da casa-museo de Rosalía. O escritor
Martín Veiga recibe o premio pola súa dedicación a produción literaria e estudos galegos.
- Emma Araújo, “A Fundación Rosalía e Martín Veiga reciben o Pedrón”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”, “Cultura”, 21 maio
2017, p. L10.
Dá conta da entrega destes premios ao director do Centro Irlandés de Estudios Galegos
da Universidade de Cork e a Fundación Rosalía de Castro polos seus setenta anos de
activismo na súa labor de conservación do patrimonio galego.
- Ana Iglesias, “Entrega del Pedrón de Ouro a la Fundación Rosalía de Castro”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 22 maio 2017, p. 24.
Recolle a cerimonia do acto de entrega dos premios Pedrón de Ouro e Pedrón de Honra
polo recoñecemento dos premiados en favor do patrimonio da cultura galega. Tamén
asistiron ao acto Pilar García Negro e Isaac Xubín. O acto estaba aberto ao público e
incluíronse actuacións musicais de diversos artistas.
- Emma Araújo, “O Pedrón de Ouro quedou na casa”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, 22 maio 2017, p. L2.
Comenta que a Fundación Rosalía de Castro é a encargada de acoller a entrega destes
premios e nesta ocasión recolle o premio xunto co poeta e profesor Martín Veiga. O
presidente da Fundación, Anxo Agueira, foi o encargado de recoller o premio en nome da
organización e pronunciou un discurso unha reivindicación da importancia e valor deste
tipo de premios.
- X. L. Méndez Ferrín, “Por un Panteón recuperado”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os
camiños da vida”, 26 maio 2017, p. 29.
O autor e periodista dá a súa opinión sobre a cerimonia de entrega dos premios Pedrón de
Ouro e Pedrón de Honra o pasado 22 de maio na casa de Rosalía de Castro en Padrón. Os
galardoados foron o autor Martín Veiga e a propia Fundación Rosalía de Castro, que
ademais fora a encargada da conservación do Panteón de Galegos Ilustres onde se
encontra enterrada a autora que pon nome á Fundación.

Premio Pen Clube Voz de Liberdade
O Pen Clube concede este premio, de convocatoria bianual, a unha personalidade da
literatura galega que destaque na defensa dos dereitos de expresión e opinión recollidos
na Carta Fundacional do International P. E. N. O galardón, sen dotación económica,
consiste nunha peza artística única e irrepetíbel dun artista galego. En anteriores edicións
foron premiados Marcos Valcárcel (2009), María Xosé Queizán (2011), Salvador GarcíaBodaño (2013), Arcadio López Casanova (2015). Na edición de 2017 foi premiado Xosé
Luís Méndez Ferrín.
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Referencias varias:
- Maite Gimeno, “Ferrín: ‘Soy escritor gallego, inatacable con los ácidos”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 6 decembro 2017, p. 37.
Informa do agradecemento do escritor Méndez Ferrín cara o centro PEN por facerlle
entrega do premio Voz de Liberdade 2017 en Vigo recoñecendo a súa fidelidade de ideas
propias e ao seu rigor ético. O director xeral de Cultura comentou que o premio recoñece
a traxectoria dunha persoa cun profundo compromiso intelectual e político.
- Caetano Díaz, “Patriota da lingua con fouce de ouro”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Cartas asombradas”, 10 decembro 2017, p. 6.
Comenta como procedeu a cerimonia de entrega do premio Voz de Liberdade ao autor e
articulista do xornal Faro de Vigo, Xosé Luís Méndez Ferrín. Acudiron importantes
figuras como Luís G. Tosar Xosé Ramón Pena e Miguel Santalices. Destácanse tamén as
importantes contribucións do autor ao mundo literario.
- A. Mariño, “Méndez Ferrín, un ‘clásico en vida’, recibe o premio ‘Voz de Liberdade’ do
PEN Galicia”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13 decembro 2017, p. 34.
Relata a entrega deste premio a Méndez Ferrín e o discurso que pronunciou nesta
cerimonia. Ao acto tamén acudiron personalidades como Miguel Santalices. O
homenaxeado fixo un percorrido sobre os momentos clave da súa carreira como escritor
e recoñece a importancia de autores clave como Castelao.

Premio Ramón Cabanillas da Asociación de Libreiros de Pontevedra
Convoca este premio a Asociación de Libreiros de Pontevedra, en colaboración coa
Asociación Unha Grande Chea e o Concello de Cambados. En edicións anteriores
recibiron os galardóns os escritores Mª Victoria Moreno, Adela Leiro, Ramón Caride,
Xosé Vázquez Pintor, Fina Casalderrey, Francisco Fernández Rei, Emilio Ínsua, Xesús
Alonso Montero, Maribel Iglesias e Luís Rei e en 2016 a Xoán Silva e Blas Domíguez.
Na edición correspondente ao ano 2017 Xosé Ramón Pena.
Referencias varias:
- L. Romero, “O catedrático Xosé Ramón Pena recibirá o Cabanillas polos estudos e
edicións da súa obra”, Diario de Arousa, “Cambados”, 28 abril 2017, p. 11.
Informa da entrega deste premio ao escritor polos seus estudios e publicacións sobre a
súa faceta como escritor e director da colección Biblioteca das Letras Galegas de Xerais.
A entrega do premio coincidirá coa efeméride do nacemento do poeta. Este premio tamén
foi recibido por outros autores como Blas e Xoán Silva, Alonso Monteiro, Luís Rei,
Emilio Ínsua e Maribel Iglesias.
- Salvador Rodríguez, “Xosé Ramón Pena. ʻGalicia é un país inventado polos literatos”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 xuño 2017, p. 37.
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Recolle unha entrevista co catedrático de Lingua e Literatura Galega e colaborador de
Faro que recibe en Cambados o Premio Ramón Cabanillas e en breves recibirá o Antón
Losada Diéguez de Ensaio e Investigación. Fala do seu achegamento a traballar con obras
de Ramón Cabanillas e ao obxectivo inicial cando comezou co proxecto Historia da
Literatura Galega.
- F. F., “El escritor Xosé Ramón Pena recoge hoy en A Xuventude el Premio Ramón
Cabanillas”, Diario de Arousa, “Cambados”, 3 xuño 2017, p. 11.
Dá conta que o ao autor recolleu o premio entregado cada ano polas librerías da vila do
albariño e o Concello. O acto comezou coa intervención de Xoán Silva e Blas, gañadores
da anterior edición. Manuel Núñez lerá algúns dos poemas de Cabanillas.
- María López, “X. R. Pena. ʻÉ unha enorme honra recibir o Premio Ramón Cabanillas”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 4 xuño 2017, p. 44.
Destaca a actuación do homenaxeado durante a cerimonia de entrega de premios por
mencionar as persoas que o acercaron á obra de Cabanillas. Estes foron o profesor de
Universidade, Ricardo Carballo, e o director de Edicións Xerais, Luís Mariño. Este último
tamén propiciou a produción de Poesía galega completa de R. Cabanillas coa
colaboración de Xosé María Dobarro.

XVII Premio Ramón Piñeiro. Facer País
Premio convocado pola Asociación Cultural Val de Láncara, en colaboración con outros
colectivos, co que se pretende enxalzar a vida e obra de persoas e institucións que no día
a día loitaron por facer país. Non posúe dotación económica e consiste nunha obra de arte.
En anteriores edicións foron premiados: Isaac Díaz Pardo (2002), Luis Tosar (2003);
Milladoiro (2004); Xosé Manuel Beiras (2005); Xosé Neira Vilas (2006); A Nosa Terra
(2007); Avelino Pousa Antelo (2008); Luz Pozo Garza (2009); Real Academia Galega
(2010); Xosé Luís Rivas Cruz e Baldomero Iglesias Dobarrio, coñecidos como Mini e
Mero (2011); Agustín Fernández Paz (2012); Mesa pola Normalización Lingüística
(2013); e Marica Campo (2014), Basilio Losada (2015) e Margarita Ledo Andión (2016).
Na edición correspondente ao ano 2017 foi premiada a Asociación Cultural Xermolos de
Guitiriz.
Referencias varias:
- L. P., “Más de 20 colectivos forman el jurado del Ramón Piñeiro”, El Progreso, “Sarria”,
13 setembro 2017, p. 15.
Dá conta da décimo sexta convocatoria do Premio Ramón Piñeiro, Facer País presentado
polo Consello da Cultura Galega en Santiago. Destaca que, ademais de recoñecer
anteriormente a escritores coma Luz Pozo Garza ou Agustín Fernández Paz, este premio
tamén recoñeceu a importantes entidades coma a Real Academia Galega, a Mesa pola
Normalización Lingüística e ao semanario A Nosa Terra.
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- A. C. V., “O premio Facer País recoñece o labor ‘revitalizador’ do colectivo Xermolos”,
El Progreso, “Sarria”, 26 outubro 2017, p. 17.
Comenta que a asociación cultural Xermolos de Guitiriz recibirá o Ramón Piñeiro, Facer
País pola súa presenza en numerosos eidos da cultura galega. O galardón non conta con
compensación económica pero a asociación recoñeceu que para eles é “o mellor premio
posible”.
- Vázquez Rivas, “Xermolos recibirá mañana el premio Facer País de manos de Margarita
Ledo”, El Progreso, “Sarria”, 10 novembro 2017, p. 19.
Relata que a autora Margarida Ledo, gañadora na entrega anterior do Ramón Piñeiro, será
a encargada da entrega do premio á asociación cultural de Guitiriz en Carracedo. Ao acto
acudiran personalidades importantes de diferentes entidades como da Xunta, a Real
Academia Galega ou o Consello da Cultura Galega.
- Vázquez Rivas /L.P., “Xermolos, un dinamizador da cultura”, El Progreso, “Sarria”, 12
novembro 2017, p. 23.
Informa da entrega deste premio á asociación Xermolos de Guitiriz, polo seu importante
labor a prol da cultura galega e indica que será entregado por Margarita Ledo.

Premios Rebulir da Cultura Galega
O colectivo cultural Rebulir, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universtiaria promoven dende o ano 2012 este recoñecemento a persoas ou colectivos
que contribúan á difusión e posta en valor da cultura autóctona nas súas diferentes
manifestacións. Un dos seus principais obxectivos é a proxección exterior do nome de
Galicia, nomeadamente a través do estabelecemento de vínculos interculturais e de raíz.
Poden enviarse candidaturas até unha data fixada, para as categorías de Música Galega,
Artes Escénicas e Patrimonio e Homenaxe. A Deputación Provincial de Ourense, o
Parlamento de Galicia e o Concello de Ramirás tamén apoian esta iniciativa. Na edición
de 2017 foron galardoadas as seguintes persoas: Uxía Senlle na categoría de Música
Galega, Xosé Ramón Gayoso na de Cultura Galega ou Artes Escénicas, e Lois Antón,
poeta de Ramirás, na categoría Homenaxe.

IX Premios Setecarballas da Festa da Palabra
Convocados pola Fundación Ínsua dos Poetas, entréganse durante a celebración da Festa
da Palabra, que se celebra anualmente no lugar denominado Ínsua dos Poetas, próximo
ao Carballiño. No ano 2015 o xurado recoñeceu Manuel Rivas (creación literaria),
Francisco Lores (Cultura galega no exterior), grupo ecoloxista Outeiro (Arte e
medioambiente) e Gadisa (Acción económica e social); en 2016 Inma López Silva
(Creación literaria), Irmandade Galega de Caracas (Cultura galega no exterior), Xan
Fernández Pinal (Comunicación), Centro de Estudos Chamoso Lamas (Defensa do
patrimonio) Adegas Cachín (Acción económica e social). Nesta presente edición foron
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homenaxeadas: o grupo de teatro afeccionado do Carballiño, Tiruleque, na modalidade
de Iniciativa Cultural Destacada; en Creación Literaria, o elexido é Miguel Anxo Fernán
Vello; na de Medio Ambiente, a Plataforma Ríos Limpos; Carlos Guitián, recibiu o
Premio Defensa da Lingua Galega; o Premio Artes Plásticas foi para Antón Pulido; e en
Medios de Comunicación, o galardón foi para o Diario Cultural da Radio Galega.

Premio Trapeiro de Honra
Este premio, convocado por primeira vez en 2014, está promovido pola Asociación de
Veciños dos Vilares (Guitiriz). O seu obxectivo é recoñecer a labor de persoas e
institucións en defensa e posta en valor da parroquia dos Vilares, tanto no apartado
cultural, industrial, etnográfico, da natureza ou de calquera outro asunto merecedor de tal
recoñecemento. O premio nace coa vontade de ser unha homenaxe a toda a veciñanza dos
Vilares e non terá asignación económica ningunha. No ano 2014 o premio foi para Xosé
Díaz Castro, en 2015 para a Romaría Labrega da Chaira e en 2016 foi para o músico José
López Día, máis coñecido como Pepe de Cristos. Na edición correspondente ao 2017 foi
escollido Raúl Río Díaz.
Referencias varias:
- M. M., “El artista Raúl Río será distinguido con el premio Trapeiro de Honra 2018”, El
Progreso, “A Chaira”, 12 maio 2017, p. 21.
Dá conta da concesión deste premio entregado pola Asociación Ladeira de Soños a este
activista da cultura galega e amante das artes e das letras. O artista recibe o recoñecemento
por personalizar a homenaxe dos anos 60 e 70 nos tempos do franquismo. O premio tamén
foi recibido por Díaz Castro, Pepe de Cristos e Asunción Ares.

XXXV Premio Trasalba
Premio creado no ano 1980 pola Fundación Ramón Otero Pedrayo que se outorga todos
os anos, segundo o criterio do seu Consello Reitor, para conmemorar o pasamento de
Ramón Otero Pedrayo. É un galardón de carácter honorífico, que recompensa o labor
cultural e galeguista de distintos persoeiros vivos e que se entrega na casa-museo do
escritor en Trasalba (Amoeiro-Ourense). O galardón consistía nunha placa, nun libro dos
amigos conmemorativo do acto e nun debuxo dedicado de Isaac Díaz Pardo. Dende o ano
2012, coa ausencia do falecido Isaac Díaz Pardo, o agasallo consiste nunha figura de
bronce de Ramón Otero Pedrayo realizada polo escultor Manuel Buciños. En anteriores
edicións foron premiados Xaquín Lorenzo (1983), Isidro Parga Pondal (1984), Antón
Fraguas Fraguas (1985), Valentín Paz-Andrade (1986), Ramón Martínez López (1987),
Francisco Fernández del Riego (1988), Miguel Anxo Araúxo Iglesias (1989), Xosé
Filgueira Valverde (1990), Lois Tobío (1991), Xaime Illa Couto (1992), Isaac Díaz Pardo
(1993), Marino Dónega (1994), Francisco Xavier Río Barxa (1995), Pura Vázquez
(1996), Borobó (1997), Xohán Ledo (1998), Carlos García Martínez (1999), Xesús
Alonso Montero (2000), Xosé Luís Méndez Ferrín (2001), Augusto Pérez Alberti (2002),
Andrés Torres Queiruga (2003), Xosé Neira Vilas (2004), Agustín Sixto Seco (2005),
Milladoiro (2006), John Rutherford (2007), Olga Gallego (2008), Xosé Manuel Beiras
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(2009), Xosé Ramón Barreiro Fernández (2010), Ramón Lorenzo (2011), Antía Cal
(2012), Cristina Pato (2013) e Agustín Fernández Paz (2014), Antón Pulido (2015) e
Camilo Nogueira Román (2016). Na edición correspondente ao ano 2017 foi premiado
Carlos Baliñas.
Referencias varias:
- Alberto Nova, “O profesor Carlos Baliñas, distinguido co Premio Trasalba”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 28 abril 2017, p. 45.
Destaca a acción da Xunta de Goberno da Fundación Otero Pedrayo para conceder o
premio ao filósofo e escritor. O autor é un amigo e antigo alumno de Otero Pedrayo que
conta con unha numerosa produción de textos de investigación de filosofía e literatura
galega.
- María Almodóvar, “Aprendí a sentir Galicia en las clases de don Ramón Otero Pedrayo”,
El Correo Gallego, “Entrevistas”, “Oro en paño”, 8 xullo 2017, p. 18.
Con motivo do Premio Trasalba, o profesor Carlos A. Baliñas fala da impronta que lle
deixou Ramón Otero Pedrayo do que escribiu o ensaio filosófico La geografía estética
de Otero Pedrayo. Tamén fala de cuestións filosóficas e da concepción do galeguismo.
- Luís G. Tosar, “Merecente do Trasalba”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”, 23
xuño 2017, p. 37.
Comenta as experiencias do autor dende a súa chegada a Santiago en 1972, época na que
entrou en contacto con Carlos A. Baliñas, decano da facultade e gañador do premio
Trasalba. Eles xunto con Rodolfo López-Veiga desfrutaron de momentos na casa do
ultimo lendo a Pedrayo e olleando manuscritos inéditos.
- ECG, “Festa Literaria do Premio Trasalba con el galardonado Carlos Baliñas”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 26 xuño 2017, p. 28.
Indícase que Anxo Lorenzo e Valentín García estiveron na Festa Literaria deste premio
acompañando ao galardoado.

Premio Xoán Manuel Pintos
Convocado polo Concello de Pontevedra e a Rede Amiga da Lingua (REAL) coa
finalidade de recoñecer publicamente o labor de impulso do uso da lingua galega,
ademais de homenaxear ao xurista e escritor Xoán Manuel Pintos. Non convocado en
2017.
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X. 7. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
I Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade
Promovido polo Instituto de Estudos Chairegos (IESCHA) e o concello de Vilalba, coa
colaboración de Edicións Xerais de Galicia, no premio poderán participar todas as persoas
que presenten narracións inéditas en lingua galega dirixidas ao público infantil e xuvenil,
cunha temática vencellada ao compromiso pola igualdade de xénero, raza e
nacionalidade. O autor ou autora da obra gañadora, que será publicada por Xerais en 2018,
recibirá 3.000 euros. O prazo de presentación do orixinais nesta primeira edición abriuse
o 23 de abril, día internacional do libro, e pechouse o 12 de xullo de 2017, coincidindo
co primeiro cabodano do pasamento de Agustín Fernández Paz. O xurado emitiu o seu
ditame no mes de outubro. Os orixinais remitiranse a: Instituto de Estudos Chairegos, Iº
Premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola Igualdade, Casa da
Cultura, Praza de Suso Gayoso, 1, Apartado de Correos nº 39, 27800 Villaba. Nesta
primeira edición o xurado, composto por O xurado estaba composto por Marica Campo,
Manuel Bragado e Xabier Puente Docampo, concedeu o galardón a María Reimóndez por
Fóra do normal.
Referencias varias:
- María Roca, “El I Premio Agustín Fernández Paz estará dotado con 3.000 euros”, El
Progreso, “A Chaira”, 22 abril 2017, p. 29.
Dá conta dos organizadores do galardón, da dotación económica e do compromiso de
Edicións Xerais de Galicia de sacar do prelo a obra gañadora antes da data do nacemento
do autor vilalbés. Recolle palabras dos representantes da organización do galardón, entre
elas as de Manuel Bragado destacando que o premio está centrado na narrativa infantil e
xuvenil e na temática da igualdade, “tema transversal ao que Agustín dedicou o maior
número de obras”, e avanzando que o 13 de xuño se presentará o libro Un mundo de
palabras, de Agustín Fernández Paz. Remata reproducindo as bases do premio.
- C. P. R., “María Reimóndez gana con ‘Fóra do normal’ el Premio Agustín Fernández
Paz”, El Progreso, “A Chaira”, 28 outubro 2017, p. 15.
Informa da escritora de Villalba como gañadora do I Premio Agustín Fernández de
Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade ademais do Premio Xohana Torres de ensaio
e creación audiovisual neste mesmo ano. O xurado foi composto por Marica Campo,
Xavier P. Docampo e Manuel Bragado, que seleccionaron esta obra polo tratamento da
temática trans dos seus personaxes.

XXVIII Premio Ala Delta de Literatura Infantil
O Grupo Editorial Luis Vives (Edelvives), consciente da importancia da calidade nas
obras literarias destinadas ás nenas e aos nenos, convoca a vixésimo cuarta edición do
Premio Ala Delta de Literatura Infantil, coa finalidade de promover a creación literaria
para este lectorado e espertar o gusto pola lectura, estimular a súa fantasía e ofrecer unha
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visión ampla e coherente da realidade. Estabelécese un premio único, dotado de 12.100
euros e a publicación, por parte de Edelvives, da obra premiada na colección “Ala Delta”.
A extensión das obras, mecanografadas a dobre espazo, é dun mínimo de cincuenta folios
e un máximo de cento vinte. Os orixinais deben ser inéditos e estar escritos en castelán
ou en calquera lingua do Estado. O tema dos orixinais é libre, igual que o xénero literario,
e enviánse baixo plica dous exemplares cos datos da autoría a Edelvives “Premio Ala
Delta” (Xaudaró, n.º 25, 28034 Madrid). O xurado, nomeado por Edelvives, está formado
por especialistas en literatura e educación. En anteriores edicións obtivo este galardón en
galego O carteiro de Bagdad, de Marcos S. Calveiro, en 2007; en 2015, Elena Alonso
Frayle con Los niños cantores; e en 2016, Daniel Hernández Chambers coa obra titulada
El secreto de Enola. En 2017 o premiado foi a Oriol Canosa por El islote de los perros.

XVII Premio Alandar de Narrativa Juvenil
Convocado por primeira vez no ano 2001 polo Grupo Editorial Luis Vives, este premio
pretende animar a crear textos literarios de calidade para mozos e mozas a partir de doce
anos, dirixidos a consolidar o gusto pola lectura, a ampliar a visión do mundo, a estar en
contacto coa realidade e ofrecer claves para interpretala. Consta dun premio único, dotado
de 12.100 euros e a publicación, por parte de Edelvives, da obra premiada na colección
“Alandar”. Pódense presentar novelas de tema libre, inéditas e escritas en castelán ou en
calquera lingua do estado español, cunha extensión máxima de cento cincuenta folios e
mínima de cento vinte, mecanografados a dobre espazo. Deben enviarse segundo o
sistema de plica dous exemplares cos datos da autoría a Edelvives “Premio Alandar”
(Xaudaró, n.º 25, 28034 Madrid). O xurado, nomeado por Edelvives, está formado por
especialistas en literatura e educación. Na edición correspondente ao ano 2017, o gañador
foi Daniel Hernández Chambers por Miralejos.

Concurso de poesía Anomar
Ver o apartado X.2. deste Informe.

Certame Literario de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos
Ver o apartado X.1. deste Informe.

Certame de Poesía Antón Zapata García
Ver o apartado X.2. deste Informe.

Premio Arraiano Maior
Ver o apartado X.6. deste Informe.
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Concurso Artellando coa lingua
Ver o apartado X.5. deste Informe.

VIII 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 crianzas e con el téntase estimular a creación poética e achegar
o mundo da lírica aos máis pequenos. 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 que
envíen un poemario inédito dun mínimo de trescentos cincuenta versos, escritos en
galego, acompañado de dúas copias, á Fundación Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces
36587, Pontevedra). As obras deben levar un título que tamén ten que constar nun sobre
pechado e separado onde figuren os datos do autor. O premio consta dunha dotación de
1.000 euros e a 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; en 2009 Xoán Babarro con A princesa de Taramundi;
en 2011 Rafa Vilar con Patente de corso (pequeno dicionario pirata); e en 2013 María
Xosé Lamas Fernández con Cantigas para aprender a soñar. Na edición correspondente
ao ano 2015, o xurado, composto por Juan Andrés Fernández Castro, Luis Reimóndez
Fernández e Rosalía Morlán Vieites, decidiu premiar a obra titulada Soños de nenos, da
autoría de Inés Varela Gestoso. O premio finalmente viuse cancelado a comezos do ano
2017.

Premio da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)
Ver o apartado X.5. deste Informe.

V Certame de banda deseñada AX 1
O IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela convoca a cuarta edición deste
premio de banda deseñada. Estabelécense dúas categorías: unha de doce a dezaseis anos
e outra de dezaseis anos en diante, con dous premios para cada unha delas de 500 e 200
euros. No certame correspondente ao ano 2017 o xurado, composto por Carlos Negro,
Armando Requeixo e Begoña García-Alén, premiaron na categoría de doce a dezaseis
anos, co primeiro premio a Ismael López Arias, por Hood, e co segundo premio a Sofía
Gil Madriñán, por Café con xeo; na Categoría de dezaseis anos en diante, co primeiro
premio a Mariña Rey Noya, por Extina, e co segundo premio a Sergio Ocampo González,
por Odón.

Concurso do Libro Infantil O Barco de Vapor
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Convocado pola Fundación SM dende o ano 1978 xunto ao Premio Gran Angular, a
convocatoria en lingua galega comezou en 1984 para promover “a 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”. Poden presentarse novelas orixinais, inéditas,
escritas en galego, de autores vivos, cunha extensión mínima de cincuenta páxinas,
mecanografadas a dobre espazo, que non fosen premiadas noutro concurso. Deben
enviarse por triplicado xunto cunha versión en soporte informático (disquette ou CD), a
Ediciones SM (Impresores, 2, Urbanización Prado del Espino, 28660 Boadilla del Monte,
Madrid), segundo o sistema de plica. O xurado é nomeado pola Fundación Santa María e
está 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 desaparecido, de Pepe Carballude
(1990); O conto dos sete medos, de Antón Cortizas (1991); Os náufragos 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); O canto dos peixes, de Marcos S. Calveiro (2008); Mundo Arb,
de Manuel Lourenzo González (2011); e O detective de Nullarbor, de Antonio Yáñez
Casal (2012). Dende o ano 2014 xa non se convoca este premio.

Premio Internacional de Teatro para Títeres Barriga Verde de Textos para Teatro de
Monicreques
Ver o apartado X.3. deste Informe.

VIII Concurso B.D. Vigo
A Biblioteca Pública Central de Vigo convoca este premio de banda deseñada dende o
ano 2010. Conta coas seguintes categorías: Infantil (nenos até once anos), Júnior (mozos
entre doce e dezasete anos); Sénior (mozos de entre dezaoito e trinta). Poden presentarse
obras orixinais non premiadas, de tema, estilo e tratamento libres, en galego, cunha
extensión mínima de dúas páxinas e máxima de catro, a cor ou branco e negro, con técnica
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libre e de autoría individual ou dun equipo debuxante/guionista/colorista. Os traballos
deben presentarse en sobre pechado baixo lema e con outro sobre cos datos persoais na
Biblioteca Pública Central de Vigo (Rúa Joaquín Yáñez, n.º 6, Vigo). Concédense dous
premios por categoría e consisten nun lote de produtos relacionados co mundo da banda
deseñada e un diploma acreditativo. As obras premiadas formarán parte dunha exposición
na biblioteca. Ademais o xurado pode realizar Mencións Especiais. Na edición
correspondente ao ano 2015 os gañadores foron: José Miguel Martínez García e Óscar
López Gómez (1º premio en categoría senior) e Werónika Hanczyc (2º premio en
categoría senior); Breixo Mosquera Freire (1º premio en categoría junior) e Iván Herrera
Díaz (2º premio en categoría junior); Martín Rodríguez Camiña (1º premio en categoría
infantil) e Lía Alcalá Labandeira (2º premio en categoría infantil).

Premio de Microrrelato Carlos Casares
Ver o apartado X.1. deste Informe.

XII 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, organizados pola citada entidade. O premio está vinculado ao certame do cómic
que se celebra todos os veráns, no que se dá a coñecer o ditame do xurado. Poden
participar persoas maiores de idade, con narracións en banda deseñada inéditas e escritas
en galego, cun máximo de dous autores por obra. A dotación é de 6.500 euros ademais da
publicación do libro con textos en galego. As bases do concurso poden consultarse no
Boletín Oficial da Provincia. A temática das obras é libre cunha extensión entre corenta e
oito e sesenta e catro páxinas. Deben presentarse por duplicado en exemplares separados,
numerados, grampados ou encadernados á Deputación da Coruña (Avda. Alférez
Provisional, n.º 2, 15006 A Coruña). Nas anteriores edicións foron galardoados David
Rubín Miguélez con Onde ninguén pode chegar (2005); Antonio Seijas Cruz con Un
home feliz (2006); Jacobo Fernández Serrano con Aventuras de Cacahuequi (2007);
Mariano Casas Gil con Mensaxes (2008); Daniel Montero Coira con Sen mirar atrás
(2009); Brais Rodríguez Verde con A man do diaño (2010); Iván Suárez e Ignacio Vilariño
con Titoán (2011); Francisco Bueno Capeáns con Catálogo de beleza gratuíta (2012); e
Kiko da Silva con O inferno do debuxante (2013); en 2015 Fernando Llorente por A
carreta do diaño; e en 2016 Emilio Fonseca Martín por Fóra do mapa. Na edición de
2017 premiouse O Corpo de Cristo, de Bea Lema.
Referencias varias:
- ECG, “Premio Castelao na biblioteca Ánxel Casal”, El Correo Gallego, “Santiago”, 3
abril 2016, p. 18.
Dá conta da presentación da obra gañadora do certame, Fóra de mapa, por parte de
Miguelanxo Prado e Emilio Fonseca
- X. Sanmartín C., “Bea Lema, ganadora del premio Castelao”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 10 agosto 2016, p. 42.
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Informa que Bea Lema foi a primeira muller en gañar o premio Castelao na súa XII
edición convocada pola Diputación de Coruña. O xurado foi presidido por Goretti
Sanmartín Rei e escolleu a obra O Corpo de Cristo pola súa intensidade dramática e
sensibilidade para contar patoloxías mentais.
- Borja Casal e X. F., “Bea Lema. ʻAínda que moita xente padeceu trastornos mentais,
segue sendo un tabú”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 agosto 2017, p. 34.
Dá conta da gañadora do premio Castelao pola obra O Corpo de Cristo que trata temas
coma trastornos mentais. O xurado destacou a súa obra pola intensidade dramática sen
caer en sentimentalismos e o uso de diversas metáforas visuais.

Certame nacional de microrrelatos Cidade da Coruña
Ver o apartado X.1. deste Informe.

X Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados
Convocado polo Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela e
a editorial Kalandraka dende o ano 2007, encádrase dentro da Campaña de Animación á
Lectura, co obxectivo de estimular os creadores de calquera nacionalidade. Nas bases do
premio defínese álbum ilustrado como un “libro no que o relato se conta a través de
imaxes e textos, de tal xeito que ambos se complementen”. O premio estaba dotado de
12.000 euros, mais na convocatoria do ano 2012 pasou a ser de 9.000 euros en concepto
de adianto dos dereitos autoriais. Poden presentarse orixinais inéditos, con lema ou
pseudónimo, realizados polo creador ou creadores do texto e da ilustración, en calquera
das linguas oficiais da Península Ibérica, con exclusión dos empregados de Kalandraka,
e en calquera tamaño, técnica e formato. A súa extensión non pode superar as corenta
páxinas interiores e deben presentarse cinco copias do texto, escrito en calquera das
linguas oficiais do Estado español, tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de
cada unha das ilustracións, así como unha maqueta co deseño. Deben enviarse en sobre
pechado ao Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa do Presidente Salvador Allende,
n.º 4, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña). O xurado está formado por persoas de
recoñecido prestixio na área da literatura e ilustración infantil. A obra premiada edítase
en todas as linguas oficiais pola Editorial Kalandraka. En anteriores edicións resultaron
galardoados Cerca, de Natalia Colombo, en 2008; Una gran soño, de Felipe Ugalde, en
2009; La familia C, con texto de Pep Bruno e ilustracións de Mariona Cabassa, en 2010;
El camino de Olaj, de Martín León-Barreto Johnson, en 2011; e Bandada, de David
Daniel Álvarez Hernández e Julia Díaz Garrido, en 2012; Y se hizo la luz, de Miguel
Cerro en 2015; e en 2016 resultaron gañadores Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi,
coa obra Unha última carta. En 2017 foi galardoada a escritora arxentina Rocío Alejandro
por La huerta de Simón.
Referencias varias:
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- A. I. S., “El IX Premio Internacional de Álbums Ilustrados abre el plazo de
participación”, El Correo Gallego, “Santiago”, 2 marzo 2017, p. 27.
Informa da apertura da novena convocatoria deste premio que ten como obxectivo
enxalzar o xénero literario e artístico. Manuel Dios e Xosé Ballesteros foron os
encargados de presentar o comezo desta edición anunciando que o premio será de 9.000
euros en concepto de adianto polos dereitos de autor.
- T. M., “Premio de ilustración para Rocío Alejandro”, El Correo Gallego, “Santiago”, 15
xuño 2017, p. 30.
Destaca a ilustradora arxentina coma a gañadora do X Premio Internacional Compostela
de Álbum Ilustrado pola súa obra La huerta de Simón. Entregaráselle un galardón de
9.000 euros e publicarase a súa obra. O Certame foi celebrado polo Departamento de
Educación e Cidadanía do Concello de Santiago e a editorial Kalandaka. No xurado
tomaron parte Teresa Durán e Xavier P. Docampo entre outros.

Certame Literario Concello de Ames de Narrativa e Poesía
Ver o apartado X.5. deste Informe.

Certame de Relato Curto de Nadal do Concello de Cambre
Ver o apartado X.1. deste Informe.

Certame Literario de poesía e narración breve Concello de Cambre
Ver o apartado X.5. deste Informe.

Certame de Relato Curto do Concello de Mugardos
Ver o apartado X.1. deste Informe.

Certame de Relato Curto do Concello de Quiroga
Ver o apartado X.1. deste Informe.

Certame de Relato Breve e Poesía do Concello de Rois
Ver o apartado X.5. deste Informe.
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Certame de Poesía Infantil ‘Nadal 2017’ do Concello de Vilalba
Concurso convocado pola Biblioteca Municipal de Vilalba no cal poden participar todos
os nenos con poemas sobre o tema xenérico do Nadal. Cada autor ou autora poderá
presentar cantos traballos desexe, escritos en galego e cunha extensión máxima dun folio
por só unha cara. Consta de tres categorías: categoría A (até os oito anos); categoría B
(entre nove e once anos); e categoría C (entre os doce e dezaseis anos). Os premios
consisten nun diploma e un lote de libros. Os traballos premiados optarán despois ao
certame provincial convocado pola Biblioteca Pública Provincial de Lugo.

I Premio Contádenos o voso Día das Letras
Concurso convocado pola Real Academia Galega, no marco do proxecto web “Primavera
das Letras”, para difundir e premiar iniciativas escolares ao redor da celebración do Día
das Letras Galegas. Nel pode participar alumnado de centros escolares galegos de Infantil
e Primaria. Os premios consisten nun lote de libros. Na primeira edición de 2017,
participaron oitenta centros escolares e concedéronse cinco galardóns. As editoriais
Galaxia e Bolanda cederon os libros infantís de Carlos Casares e de Os Bolechas cos que
agasallaron os premiados. Os centros escolares galardoados foron o CRA Amanecer de
Ribadavia, o CEIP do Carballal, o CEIP Carlos Casares de Vilariño, o CEIP Plurilingüe
Os Casais de Maniños e o CEIP Antonio Fernández López de Oural. A entrega dos
galardóns tivo lugar na sede da Real Academia Galega.
Referencias varias:
- C. F., “O CEIP Carballal interpreta o seu reggaeton con letra de Carlos Casares ante a
RAG”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín-Bueu-Cangas”, 25 outubro 2017, p.
18.
Dá conta da entrega deste galardón ao reggaeton creado a partir do poema “Amemos”, de
Carlos Casares. Detalla os participantes na composición premiada, nomea outros colexios
galardoados e as personalidades participantes no acto.
- Laura Tutor, “A sede da RAG acolle aos rapaces que se apuntalan como futuro da lingua
galega”, Diario de Ferrol / El Ideal Gallego, “Sociedad”, “Reportaxe”, 25 outubro 2017,
p. 37.
Dá conta do obxectivo do galardón, do número de centros escolares participantes, das
autoridades que acudiron ao acto de entrega dos galardóns, dos centros escolares
galardoados e da vista guiada ao Arquivo e Biblioteca da Real Academia Galega e á CasaMuseo Pardo Bazán que completou o acto.

X Certame de Relatos Contos na Lareira da Asociación cultural O Arrieiro de
Moraña
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Ver o apartado X.1. deste Informe.

Premios da Crítica de Galicia
Ver o apartado X.5. deste Informe.

II Certame de Cómic Biblioteca Municipal Daniel Castelao
Organizado polo concello de Silleda. O mellor cómic recibirá 100 euros en metálico e
entradas para o parque acuático de Aquapark de Cerceda. Establécense tres categorías:
infantil, educación primaria e educación secundaria.

Premio de Poesía Díaz Jácome para Novos Creadores. Concello de Mondoñedo
Ver o apartado X.2. deste Informe.
XXV Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil
Foi creado pola editorial Edebé no 1992 para premiar obras narrativas novas e diferentes,
sorprendentes e imaxinativas, en castelán ou en calquera das linguas do Estado español.
Foron dúas as modalidades convocadas: a infantil, para obras narrativas dirixidas ao
lectorado de entre 7 e 12 anos, dotada de 25.000 euros; e a xuvenil, para obras dirixidas
ao lectorado de máis de 12 anos, dotada de 30.000 euros. Os orixinais teñen que ter unha
extensión mínima de vinte páxinas e un máximo de oitenta para a modalidade infantil, e
de oitenta a duascentas para a xuvenil. Deben presentarse mecanografados a dobre espazo
e enviarse por triplicado, baixo plica, á Editorial Edebé (Paseo San Juan Bosco, n.º 62,
08017 Barcelona), con especificación clara da modalidade á que se opta. O xurado está
formado por especialistas en literatura e educación e a súa composición dáse a coñecer
no momento da realización do ditame do premio, fixado para finais de xaneiro. Nas
edicións anteriores recibiron este galardón as seguintes obras en lingua galega: Doutor
Rus, de Gloria Sánchez en 1995; O estanque dos parrulos pobres, de Fina Casalderrey en
1996, e A escola de piratas, de Agustín Fernández Paz en 2005 na modalidade infantil; e
Trece anos de Branca, de Agustín Fernández Paz en 1994 na modalidade xuvenil.
Referencias varias:
- A. de Santos, “Diez obras en gallego optan al XXV Premio Edebé de literatura infantil
y juvenil”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 21 xaneiro 2017, p. 42.
Informa que a vixésimo quinta entrega do Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil
terá lugar en Barcelona o 25 de xaneiro. Destáca que participan obras escritas en castelán,
catalán euskera e galego con igualdade de oportunidade. Galicia participa este ano
presentando sete orixinais. Ao longo dos vinte e catro anos deste premio catro obras en
galego quedaron en primeiro lugar.
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Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives
Creado no ano 2012 pola editorial Edelvives, poden optar a este premio todos os escritores
e ilustradores de calquera nacionalidade que presenten proxectos de álbums ilustrados en
lingua castelá, inglesa, francesa ou en calquera das linguas do Estado español. Os
participantes deben ser maiores de idade e poden enviar un máximo de dous proxectos,
orixinais, inéditos, e que non fosen presentados a outro concurso. O premio, dotado de
12.000 euros, concédese ao mellor proxecto editorial de álbum ilustrado presentado, non
a unha obra fechada. Valóranse aspectos como mellor proposta ou idea orixinal de
proxecto, mellor texto adaptado, mellor ilustración, mellor proposta de escenarios, mellor
storyboard e mellor proposta de gardas. O formato é libre, pero non pode ser inferior a
21 x 18,5 cm nin superior a 30 x 39 cm. A extensión debe ser de trinta e dúas páxinas
(gardas incluídas). O texto debe ser unha reescritura ou reinterpretación dun conto clásico,
lenda, ou pode estar baseado nun mito ou personaxe coñecido. A extensión non pode ser
superior a 6.000 matrices. Os concursantes deben entregar un documento onde describan
en que consiste o proxecto, ademais do texto da obra, o storyboard, dous orixinais de
ilustración completamente acabados que mostren o protagonista en diferentes escenarios,
e unha proposta de gardas. Todos os datos persoais envíanse baixo plica, que debe conter
o nome, a dirección, o número de teléfono e a dirección de correo electrónico do autor ou
autores e unha breve nota biográfica dos participantes. Ademais, hai que remitir mostras
de dúas ilustracións orixinais a cor (ou un CD coas ilustracións orixinais presentadas en
alta definición se a ilustración se realizou con ordenador), unha proposta de gardas e tres
copias en papel coa seguinte información: descrición do proxecto, orixinal do texto,
storyboard e copias a cor de cada unha das ilustracións orixinais presentadas a: Edelvives
(Premio Álbum Ilustrado) Xaudaró, n.º 25, 28034 Madrid. A concesión do premio leva
incluída a edición do proxecto por parte de Edelvives e a súa posterior publicación nun
prazo máximo de oito meses a partir do fallo. O xurado é nomeado por Edelvives e está
formado por especialistas de diferentes ámbitos da cultura e da creación artística.

Premios da Edición
Ver o apartado X.5. deste Informe.

VIII Concurso de viñetas ELAS
Certame convocado pola Deputación da Coruña co obxectivo de empregar a viñeta para
reflexionar sobre o papel da muller no sector primario e concienciar sobre a necesidade
de cambios de valores e modelos para a consecución da igualdade de xénero real. Poderán
participar todas as persoas de idade comprendida entre os doce e dezaoito anos. Hai dúas
categorías: entre os doce e catorce anos (categoría A) e entre os quince e dezaoito anos
(categoría B). O primeiro premio consiste nun iPAD e unha colección de cómics; e o
segundo e terceiro unha tablet e outra colección de cómics. Na edición correspondente ao
ano 2017 foi convocado baixo o título "IgualMente". O prazo de admisión de obras ábrese
o día seguinte á publicación das presentes bases no BOP e pechou o 12 de abril de 2017.
1270

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. Poden concorrer todas as persoas
que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos inéditos escritos en lingua galega.
Cada orixinal pode conter unha ou varias pezas teatrais. Os orixinais deben enviarse,
acompañados de dúas copias, á sede da Fundación Xosé Neira Vilas (Gres, 36587 Vila de
Cruces, Pontevedra). A Fundación escolle un xurado de recoñecido prestixio e o galardón
consiste na publicación do traballo premiado e nunha dotación económica de 600 euros,
que antes da edición de 2012 era de 1.000 euros. 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; Teatro de Xoguete, de Carlos Labraña en 2010; Arlequino Viceversa, de Diana
Varela Puñal en 2012; e A pequena compaña, de Carlos Labraña Barredo en 2014. En
2015 non tocaba convocar o premio. En 2016 o premio deixou de convocarse
indefinidamente.

Premio literario Fernando Arenas Quintela de narrativa e ensaio
Ver o apartado X.5. deste Informe.

Certame Francisco Añón de Poesía
Ver o apartado X.2. deste Informe.

Premio Frei Martín Sarmiento
Ver o apartado X.5. deste Informe.

XIII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil
Convocado por Ediciones SM coa colaboración da Feira Internacional do Libro de
Guadalaxara en México, en cuxo marco se entrega o premio. Poden candidatarse os
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 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
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de tres títulos publicados, representativos da súa su obra. Conta cunha dotación
económica de 30.000 euros. Entre os gañadores do certame están o galego Juan Farias,
galardoado na primeira convocatoria, e Agustín Fernández Paz, que levou o galardón no
ano 2011. Na convocatoria correspondente ao ano 2017 foi Marina Colasanti.

Concurso de relatos Inspiraciencia
Ver o apartado X.1. deste Informe.

Premios Irmandade do Libro
Ver o apartado X.5. deste Informe.

Concurso Literario Xaime Isla Couto
Ver o apartado X.5. deste Informe.

IX Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil
Creado en 2006 baixo o nome de Premio Fundación Caixa Galicia de literatura xuvenil e
organizado por Edicións Xerais de Galicia, co intento de fomentar a creación literaria
destinada específicamente ao público xuvenil. As obras presentadas teñen que ser
orixinais, inéditas e escritas en lingua galega. Dende o ano 2014 mudou o nome polo de
Premio Jules Verne de literatura xuvenil e o anterior premio de 7.500 euros aumentouse
a 10.000 euros. En anteriores convocatorias resultaron gañadores: Jaureguizar, por A
Cova das Vacas Mortas (2006); An Alfaya, por Illa Soidade (2007); Marilar Aleixandre,
por A Cabeza de Medusa (2008); Rosa Aneiros, por Ás de bolboreta (2009); Héctor Carré,
por Febre (2011); e Eduardo Santiago, por O Gran Reino (2014); en 2015 Andrea
Maceiras por Europa Express; e en 2016 Iria Misa pola obra Xa non estou aquí. Na
edición de 2017 gañou Manuel Lourenzo con Ceiba de Luz.
Referencias varias:
- Mar Mato, “Manuel Lourenzo. ʻEn Galicia, tener premios no garantiza un estatus
especial”, Faro de Vigo, “Sociedad”/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 4 xuño
2017, p. 39.
Recolle unha entrevista co gañador do Premio Julio Verne despois da lectura da súa obra
gañadora, Ceiba de luz. Nomea os títulos que gañou ao longo da súa carreira como escritor
e en que consiste a súa nova obra.
- Ágatha de Santos e Mar Mato, “Los escritores Santiago Lopo, María Canosa y Manuel
Lourenzo, premios Xerais 2017”, Faro de Vigo, “Sociedad”/ La Opinión, “Sociedad,
cultura y ocio”, 4 xuño 2017, p. 39.
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Informa da gala de entrega dos premios Xerais 2017 en que Xurxo Mariño actuou como
animador cun discurso titulado “A pedra negra” co que defendeu a necesidade de
entrelazar as humanidades e as ciencias experimentais. Así, o XXXIV Premio Xerais de
Novela foi para Santiago Lopo por A arte de Trobar; o XXXII Premio Merlín de
Literatura Infantil para María Canosa por Muriel e, por último, o IX Premio Julio Verne
de Literatura Juvenil para Manuel Lourenzo González por Ceiba da luz.
- Jorge Lamas, “Santiago Lopo, María Canosa e Manuel Lourenzo González gañan os
Xerais”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 xuño 2017, p. 36.
Dá conta da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
Redondela. Celia Torres, coordinadora e presentadora dos premios, dedicou o acto a
Agustín Fernández Paz, finado este ano. Por este motivo foi presentado Un mundo de
palabras, un estudo que recolle traballos em que Fernández Paz fomenta a lectura. Xurxo
Mariño actuou como animador da cerimonia cun discurso titulado “A pedra negra” co
que defendeu a necesidade de entrelazar as humanidades e as ciencias experimentais. Así,
o XXXIV Premio Xerais de Novela foi para Santiago Lopo por A arte de Trobar; o XXXII
Premio Merlín de Literatura Infantil para María Canosa por Muriel e, por último, o IX
Premio Julio Verne de Literatura Juvenil para Manuel Lourenzo González por Ceiba da
luz. O toque musical correu a cargo de A banda dos Cueiros.
- Belén López, “Os Xerais veñen para Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 4 xuño 2017, p. 15.
Infórmase da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
en Redondela. Coméntase que Celia Torres, directora de promoción e prensa de Xerais,
foi a encargada de conducir unha gala que estivo dedicada a Agustín Fernández Paz finado
o pasado verán. Logo da intervención de Torres tivo tamén lugar a presentación do
traballo Un mundo de palabras de Isabel Soto que recolle textos de Fernández Paz “sobre
o libro e o fomento da lectura”. O mantedor literario da cerimonia foi Xurxo Mariño que
co seu discurso “A pedra negera” reivindicou a necesidade da convivencia entre as
humanidades e o coñecemento experimental. O apartado musical correu a cargo da Banda
dos Cueiros e o acto pechouno Manuel Bragado, director de xerais. Canto ás persoas que
resultaron premiadas: Santiago Lopo fíxose co XXXIV Premio Xerais de Novela foi por
A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio Merlín de Literatura Infantil por
Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio Verne de Literatura Juvenil por
Ceiba da luz. Recóllense tamén detalles de cada obra premiada e declaracións de cada
unha das persoas premiadas.
- R. Carrera, “Santiago Lopo, María Canosa e Manuel Lourenzo, Premios Xerais”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 4 xuño 2017, p. 9.
Infórmase da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
en Redondela, e que pro primeira vez rachou “coa tendencia de anos anteriores ao escoller
os xurados tres obras de autores que xa contan cunha longa e consolidade traxectoria”.
Coméntase a relación de persoas premiadas e achégase un breve comentario sobre cada
unha das obras. A relación de premios foi a seguinte: Santiago Lopo fíxose co XXXIV
Premio Xerais de Novela foi por A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio
Merlín de Literatura Infantil por Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio
Verne de Literatura Juvenil por Ceiba da luz. Coméntase que Celia Torres, directora de
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promoción e prensa de Xerais, foi a encargada de conducir unha gala que estivo dedicada
a Agustín Fernández Paz finado o pasado verán. O mantedor literario da cerimonia foi
Xurxo Mariño que co seu discurso “A pedra negera” reivindicou a necesidade da
convivencia entre as humanidades e o coñecemento experimental. Canto ás persoas que
resultaron premiadas: Santiago Lopo fíxose co XXXIV Premio Xerais de Novela foi por
A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio Merlín de Literatura Infantil por
Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio Verne de Literatura Juvenil por
Ceiba da luz. Inclúese tamén unha breve entrevista a Santiago Lopo en que sinala que
con este obra “quería traer de volta aos nosos días a época da lírica galaico-portuguesa,
dos trobadores.
Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Lazarillo
Este galardón, o máis antigo na Literatura infantil e xuvenil española, foi convocado polo
INLE (Instituto Nacional do Libro Español) no ano 1958 co fin de estimular a literatura
para a infancia e mocidade a través da produción de bos libros infantís e xuvenís. Dende
o ano 1986 convócao a Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI),
anualmente, co patrocinio do Ministerio de Educación e Cultura. Nun principio, tiña tres
modalidades: Creación literaria, Ilustración e Labor editorial. Esta última, de carácter
honorífico, quedou deserta a partir de 1971 e deixouse de convocar en 1975. O premio
sufriu sucesivas modificacións, entre elas o incremento das dotacións económicas e a
posibilidade de presentar orixinais en calquera das linguas oficiais do Estado español. Na
convocatoria de creación literaria, dende 1997, contempláronse dúas categorías que van
alternando cada ano, unha infantil (obras destinadas a un lectorado menor de doce anos)
e outra xuvenil (obras destinadas a un lectorado maior de doce anos). Existen dúas
modalidades: creación literaria e álbum ilustrado. Os textos que optan ao premio (que
poden comprender unha ou varias obras) teñen que ter un mínimo de oitenta páxinas (dous
mil cen caracteres cada unha), no caso de narrativa e teatro, e un mínimo de cento
cincuenta versos para obras de poesía. O xurado está presidido por quen ocupe a
Presidencia da Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil; serán vogais un
representante da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Gálix), do Consejo
General del Libro Infantil y Juvenil, del Consell Catalá del Llibre Infantil i Juvenil
(CliiCAT) e de Galtzagorri Ekartea, como seccións de OEPLI, e actuará como secretaria,
con voz pero sen voto, a persoa que ocupe a Secretaría Técnica de OEPLI. As persoas
que concursen deben remitir á Secretaría da OEPLI (Santiago Rusiñol, n.º 8, 28040
Madrid) catro exemplares de cada unha das obras coas que desexen concorrer. Os
orixinais deben presentarse baixo lema, xunto cun sobre pechado co lema identificador e
o título antes do 30 de maio. En anteriores edicións recibiron o galardón as seguintes
obras en galego: en 1990 Contos por palabras, de Agustín Fernández Paz; en 1999 A
banda sen futuro, de Marilar Aleixandre; en 2001 Amar e outros verbos, de Ana María
Fernández Martínez; en 2005 A sombra descalza, de An Alfaya; en 2004 A noite da raíña
Berenguela, de Xosé Antonio Neira Cruz; en 2009 O pintor do sombreiro de malvas, de
Marcos S. Calveiro; e en 2012 Leviatán, de Ramón Trigo. Na edición correspondente ao
ano 2015 a gañadora foi a galega Ledicia Costas coa obra titulada Jules Verne e a vida
secretas das Femmes Plante. Na edición de 2017, Plumas e unicornios, de Ledicia Costas,
obtivo o Premio Lazarillo ao que optaban sesenta e oito obras.

Homenaxe Letra E. Escritor na súa terra
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Ver o apartado X.6. deste Informe.

Premio aos Libros Mellor Editados do Ministerio de Cultura do Estado español
Ver o apartado X.5. deste Informe.

Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey
Ver o apartado X.2. deste Informe.

Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil
Convócao o Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), actualmente
AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais), pertencente á Consellaría de Cultura
da Xunta de Galicia, conxuntamente co Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais e
o Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques (ver o apartado X.3 do Informe).
Poden optar textos teatrais inéditos en galego dirixidos especificamente ao público
infantil, quedando excluídas as obras de teatro breve e os textos para teatro de
monicreques. A contía era de 4.000 euros, e na convocatoria do ano 2009 ascendeu a
6.000 euros. As obras deben ser de tema e extensión libres, tendo en conta o principio de
duración normal dun espectáculo completo. A obra premiada pode ser publicada nas
coleccións de AGADIC, que se reserva durante un prazo de dous anos o dereito a editalas.
Os orixinais deben presentarse por sextuplicado, mecanografados a dobre espazo baixo
lema e un sobre pechado cos datos persoais do autor a AGADIC (Rúa da Vesada s/n, San
Lázaro, 15703 Santiago de Compostela). Segundo as bases da convocatoria,
complementariamente á calidade literaria e dramática das obras, o xurado valora
positivamente aqueles factores que inciden na súa viabilidade escénica e na calidade da
lingua. Dende o ano 2013 o premio pasou a ser bienal. Nas edicións anteriores concedeuse
o galardón en 2006 a Boas noites, de Paula Carballeira; en 2007 a Game over, de Carlos
Losada; en 2008 a Pingueiras e tarteiras, de Teresa González Costa; en 2009 a Sopa de
xarope de amora, de Xosé A. Neira Cruz; en 2010 a Os reloxos preguiceiros de Néboa,
de Francisco Xavier Lama López; en 2011 a O refugallo, de Paula Carballeira; e en 2014
a Xogando con gatos, de Antón Cortizas. En 2015 non tocaba convocatoria. En 2016 foi
premiada O valo, de Carlos Ignacio Labraña Barrero. En 2017 non se convocou.

Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Meiga Moira
Convocado por primeira vez no ano 2004 por Baía Edicións. Está dotado dun único
premio de 2.500 euros e a publicación da obra na colección “Meiga Moira” de Baía
Edicións. A súa convocatoria é bienal. Está dirixido a obras inéditas de creación literaria,
en galego, sen límite de páxinas, dirixidas a nenas e nenos de oito a dezaseis anos. Da
obra inédita e non premiada deben enviarse cinco copias baixo lema nun sobre pechado
cos datos persoais do autor antes do 17 de maio a Baía Edicións (Polígono Pocomaco, 2ª
avda., Parcela G-18, nave posterior, 15190 A Coruña). O xurado está composto por cinco
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persoas de recoñecido prestixio, unha delas da editorial, que actúa como secretaria. En
edicións anteriores recibiron o galardón O lume dos soños, de Cibrán Ulloa (2004); Lóbez,
de Antonio Yáñez Casal (2006); Globos de andar, de Xavier López Rodríguez (2008);
Violeta Tamurana, de Andrea Maceiras (2010); Bandeiras negras, de Ana María Gallego
Gen (2012); e Miña querida Sherezade, de Andrea Maceiras (2014). No 2015 non tocaba
convocatoria. En 2016 premiouse Denébola a Roxa (2016), de Héctor Cajaraville. Na
edición correspondente a 2017 a gañadora foi Ánxela Gracián con As voces da auga.

XXXII Premio Merlín de Literatura Infantil
Foi creado no ano 1986 por Edicións Xerais para premiar orixinais inéditos en lingua
galega. Dotado de 10.000 euros, poden participar todos aqueles autores de calquera
nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa
vixente. De cada orixinal hai que presentar seis copias en papel, mecanografadas a dobre
espazo e debidamente encadernadas, nos locais sociais de Edicións Xerais de Galicia (rúa
Dr. Marañón, n.º 12, 36211 Vigo, Pontevedra). Co orixinal, presentado baixo lema, debe
acompañarse, baixo plica, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o
título do libro, indicando no sobre: para o Premio Merlín de Literatura Infantil. O xurado
estaba integrado nos primeiros anos por escritores e especialistas na materia pero, dende
1988, é constituído por cinco membros, escolleitos, para cada edición, entre lectores,
algúns recoñecidos profesionais da cultura e un secretario con voz e sen voto nomeado
pola editorial. Por outra parte, Edicións Xerais de Galicia, que reserva os dereitos de
edición sobre a obra premiada en todas as linguas do Estado español, coa posibilidade de
ceder tales dereitos a terceiros, pode publicar esta sen limitación do número de
exemplares nin de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos están libres de
pagamento de dereitos de autor e o beneficiario do premio, que se compromete a renunciar
expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibe gratuitamente
cincuenta exemplares da obra publicada. En edicións anteriores o galardón foi para: A
casa abandonada (1987), de Úrsula Heinze, en 1986; A princesa Lúa e o enigma de Kian
(1988), de Palmira González Boullosa, en1987; Ó outro lado do sumidoiro (1989), de
Xosé A. Neira Cruz, en 1988; As flores radiactivas (1990), de Agustín Fernández Paz, en
1989; Fafarraios (1991), de Gloria Sánchez García, en 1990; Dúas bágoas por Máquina
(1992), de Fina Casalderrey Fraga, en 1991; Os Mornias (2005), de Dolores González
Lorenzo, en 1992; O gaiteiro e o Rato Pérez (1994), de Bernardino Graña, en 1993; A
expedición do Pacífico (1994), de Marilar Aleixandre, en 1994; Perigo vexetal (1995), de
Ramón Caride Ogando, en 1995; Na fogueira dos versos (1996), de Antonio García
Teijeiro, en 1996; ¡Sireno, Sireno! (1997), de An Alfaya, en 1997; A noite das cabras do
aire (1999), de Bieito Iglesias, en 1999, As cousas claras (2000), de Xosé A. Neira Cruz,
en 2000; A merla de trapo (2003), de Antón Cortizas Amado, en 2001; Pel de lobo (2002),
de Xosé Miranda Ruíz, en 2002; Irmán do vento (2003), de Manuel Lourenzo González,
en 2003; O Brindo de Ouro (2004), de Xesús Manuel Marcos López, en 2004; Unha
branca de cobre para Martiño (2005), de Ramón Carredano Cobas, en 2005; O tesouro
da lagoa de Reid’Is (2006), de Agustín Agra Barreiro, en 2006; Minimaladas (2007), de
Carlos López Gómez, en 2007; Xenaro e o misterio da mochila verde (2009), de Mar
Guerra Cid, en 2008; Mil cousas poden pasar. Libro I (2010), de Jacobo Fernández
Serrano, en 2009; A filla do ladrón de bicicletas (2011), de Teresa González Costa, en
2010; A chave da Atlántida (2012), de Anxo Fariña, en 2011; Palabras de auga (2013),
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de Marcos Calveiro, en 2012; O Castañeiro de Abril (2014), de Antonio Fraga, en 2013;
e Escarlatina, a cociñeira defunta (2015), de Ledicia Costas en 2014; Nena e o mar
(2015), de Érica Esmorís en 2015; e Todo o tempo do mundo, de David Pérez
Iglesias en 2016. Na edición correspondente ao ano 2017 premiouse María Canosa por
Muriel.
Referencias varias:
- Ágatha de Santos, “María Canosa. ʻUna buena historia no necesita mucho más que un
hilo bien tejido”, Faro de Vigo, “Sociedad”/ La Opinión, “Sociedad, cultura y ocio”, 4
xuño 2017, p. 39.
Recolle unha entrevista coa gañadora do Premio Merlín, María Canosa, póla súa obra
Muriel. A autora fala do argumento principal da súa obra, conceptos importantes que
aparecen nela e a súa percepción sobre ela mesma como traballadora no mundo da
enxeñería de camiños e a súa labor coma escritora.
- Ágatha de Santos e Mar Mato, “Los escritores Santiago Lopo, María Canosa y Manuel
Lourenzo, premios Xerais 2017”, Faro de Vigo, “Sociedad”/ La Opinión, “Sociedad,
cultura y ocio”, 4 xuño 2017, p. 39.
Informa da gala de entrega dos premios Xerais 2017 en que Xurxo Mariño actuou como
animador cun discurso titulado “A pedra negra” co que defendeu a necesidade de
entrelazar as humanidades e as ciencias experimentais. Así, o XXXIV Premio Xerais de
Novela foi para Santiago Lopo por A arte de Trobar; o XXXII Premio Merlín de
Literatura Infantil para María Canosa por Muriel e, por último, o IX Premio Julio Verne
de Literatura Juvenil para Manuel Lourenzo González por Ceiba da luz.
- Jorge Lamas, “Santiago Lopo, María Canosa e Manuel Lourenzo González gañan os
Xerais”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 xuño 2017, p. 36.
Dá conta da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
Redondela. Celia Torres, coordinadora e presentadora dos premios, dedicou o acto a
Agustín Fernández Paz, finado este ano. Por este motivo foi presentado Un mundo de
palabras, un estudo que recolle traballos em que Fernández Paz fomenta a lectura. Xurxo
Mariño actuou como animador da cerimonia cun discurso titulado “A pedra negra” co
que defendeu a necesidade de entrelazar as humanidades e as ciencias experimentais. Así,
o XXXIV Premio Xerais de Novela foi para Santiago Lopo por A arte de Trobar; o XXXII
Premio Merlín de Literatura Infantil para María Canosa por Muriel e, por último, o IX
Premio Julio Verne de Literatura Juvenil para Manuel Lourenzo González por Ceiba da
luz. O toque musical correu a cargo de A banda dos Cueiros.
- Belén López, “Os Xerais veñen para Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”,
“Ciudad”, 4 xuño 2017, p. 15.
Infórmase da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
en Redondela. Coméntase que Celia Torres, directora de promoción e prensa de Xerais,
foi a encargada de conducir unha gala que estivo dedicada a Agustín Fernández Paz finado
o pasado verán. Logo da intervención de Torres tivo tamén lugar a presentación do
traballo Un mundo de palabras de Isabel Soto que recolle textos de Fernández Paz “sobre
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o libro e o fomento da lectura”. O mantedor literario da cerimonia foi Xurxo Mariño que
co seu discurso “A pedra negera” reivindicou a necesidade da convivencia entre as
humanidades e o coñecemento experimental. O apartado musical correu a cargo da Banda
dos Cueiros e o acto pechouno Manuel Bragado, director de xerais. Canto ás persoas que
resultaron premiadas: Santiago Lopo fíxose co XXXIV Premio Xerais de Novela foi por
A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio Merlín de Literatura Infantil por
Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio Verne de Literatura Juvenil por
Ceiba da luz. Recóllense tamén detalles de cada obra premiada e declaracións de cada
unha das persoas premiadas.
- R. Carrera, “Santiago Lopo, María Canosa e Manuel Lourenzo, Premios Xerais”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 4 xuño 2017, p. 9.
Infórmase da gala de entrega dos premios Xerais 2017 que tivo lugar na Illa de San Simón,
en Redondela, e que pro primeira vez rachou “coa tendencia de anos anteriores ao escoller
os xurados tres obras de autores que xa contan cunha longa e consolidade traxectoria”.
Coméntase a relación de persoas premiadas e achégase un breve comentario sobre cada
unha das obras. A relación de premios foi a seguinte: Santiago Lopo fíxose co XXXIV
Premio Xerais de Novela foi por A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio
Merlín de Literatura Infantil por Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio
Verne de Literatura Juvenil por Ceiba da luz. Coméntase que Celia Torres, directora de
promoción e prensa de Xerais, foi a encargada de conducir unha gala que estivo dedicada
a Agustín Fernández Paz finado o pasado verán. O mantedor literario da cerimonia foi
Xurxo Mariño que co seu discurso “A pedra negera” reivindicou a necesidade da
convivencia entre as humanidades e o coñecemento experimental. Canto ás persoas que
resultaron premiadas: Santiago Lopo fíxose co XXXIV Premio Xerais de Novela foi por
A arte de Trobar; María Canosa co XXXII Premio Merlín de Literatura Infantil por
Muriel; e Manuel Lourenzo González co IX Premio Julio Verne de Literatura Juvenil por
Ceiba da luz. Inclúese tamén unha breve entrevista a Santiago Lopo en que sinala que
con este obra “quería traer de volta aos nosos días a época da lírica galaico-portuguesa,
dos trobadores.

V Premio “Muíño do Vento” de Textos de Contraportada (cancelado??)
Creado en 2013 pola Asociación Cultural Muíño do Vento, do barrio de Canido (Ferrol)
para galardoar os textos de contracuberta e lapelas de libros de Literatura infantil e
xuvenil publicados en galego no ano 2012 nos diferentes xéneros. O galardón consiste
nun cadro do pintor ferrolán Poldo Rapela que se entregará ao autor do libro, con
independencia de quen sexa o autor do texto da contracuberta e lapelas. As copias da capa
e contracapa da obra e os datos persoais débense enviar a esta Asociación (Pintor Máximo
Ramos, n.º 7-9, 2º C, 15401 Ferrol) ou envialas como arquivo adxunto de PDF ao correo
electrónico directiva@muinhodovento.es.

IV Certame Mulleres de Lemos
Co propósito de conmemorar o Día da Muller e promover as figuras femininas
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relevantes na historia das Terras de Lemos, o Colectivo Lemos Le convoca este
certame. Estabelécense dúas modalidades: banda deseñada (para participantes de 12 a
18 anos) e traballo de divulgación (a partir de 18 anos). Pode concorrer calquera persoa
que presente un traballo en lingua galega, inédito e orixinal. Concédese un único premio
en cada categoría, que consiste nun diploma, un lote de libros, un lote de produtos da
Ribeira Sacra e unha peza de artesanía local. Nesta cuarta edición os traballos debían
versar sobre a figura de Balbina López Somoza. Na categoría de traballo de divulgación
gañou María Isabel Fernández García, e na de banda deseñada Víctor Domínguez.

Premio de Microrrelatos Mulleres Progresistas
Ver o apartado X.1. deste Informe.

Premios Nacionais de Literatura
Ver o apartado X.5. deste Informe.

Premio Nacional de Cómic
Galardón outorgado polo Ministerio de Cultura de España dentro dos Premios Nacionais,
creado en 2007 a fin de recoñecer o mellor cómic publicado en España en calquera das
linguas cooficiais, ao longo do ano anterior á entrega do premio. Está dotado dunha contía
de 20.000 euros. No ano 2009 o premio para a mellor obra foi para o álbum As serpes
cegas (2008), editado polo colectivo galego BD Banda, con guión do madrileño Felipe
Hernández Cava e con debuxos do mallorquín Bartolomé Segui; no ano 2011 o galardón
foi para Santiago Valenzuela por Plaza Elíptica; no ano 2012, o galardón concedéuselle
a Dublinés, de Alfonso Zapico, publicado por Astiberri Ediciones; en2013, o premio foi
para Miguelanxo Prado por Ardalén; en 2015 os gañadores foron Santiago García
(Madrid, 1968) e Javier Olivares (Madrid, 1964) coa obra titulada Las Meninas; e en 2016
o gañador foi Pablo Auladell (Alicante, 1972) coa obra El paraíso perdido. Na edición
correspondente ao ano 2017 foi premiado Layco Pulido por Lamia.

Certame de relatos O lugar onde vivo
Ver o apartado X.1. deste Informe.

Certame Literario de Relatos Curtos Os Viadutos
Ver o apartado X.1. deste Informe.
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Certame Literario da Asociación Cultural A Pipa de Becerreá
Ver o apartado X.5. deste Informe.

XIV Premio de Ilustración e Narración Infantil e Xuvenil Pura e Dora Vázquez
Convocado pola Deputación de Ourense dende o ano 2003 e dotado de 3.000 euros para
cada modalidade, ilustración e narración, e a publicación do libro. Na modalidade de
narración os textos en lingua galega, orixinais e inéditos deben presentarse en seis copias
no rexistro da Deputación de Ourense (Rúa Progreso, 32, 32003 Ourense) antes do día 12
de setembro. Na modalidade de ilustración diríxese a ilustradores de calquera
nacionalidade que presenten as súas ilustracións inéditas e orixinais, non menos de dez,
tomando como base o texto premiado, no Rexistro Xeral antes do 20 de decembro. En
anteriores edicións recibiron o galardón: Adeliña, de Celia Díaz no ano 2003, ilustrado
por Luís Sendón; Alende, de Antón Cabaleiro en 2004, ilustrado por Jacobo Muñíz; Por
que Baldomero Quintáns, de Raquel Laso Lorenzo en 2005, ilustrado por María Puertas;
A historia máis incrible que nunca liches, de Breogán Riveiro en 2006, ilustrado por
Alberto Vázquez; O nariz de Fiz, de Miro Villar en 2007, ilustrado por Lola Lorente;
Encontros ás agachadas, de Concha Blanco en 2008, ilustrado por David Pintor; Palabra
era un universo paralelo, de Xoán Babarro en 2009, ilustrado por Nuria Díaz; O
papaventos de Laura, de María Canosa en 2010, ilustrado por Daniel Iglesias Padrón;
Rugando, de Celia Díaz Núñez en 2011, ilustrado por Pilar Marcó; Por qué está triste o
miañas?, de Ángela Fernández Rey en 2013; O trasno de Bóveda, de Luis Antonio Pérez
en 2014; en 2015 resultou gañadora na modalidade de poesía Eli Ríos (Londres, 1967)
coa obra Bicha e na modalidade de ilustración Patricia Román Ortega (Ciudad Real); e
en 2016 resultou gañadora na modalidade de narración Montserrat Pis Marcos, coa obra
Dos estranos ollos de Damaluar e das aventuras e na modalidade de ilustración, Francisco
Pérez “Quico”. Na edición correspondente ao ano 2017 na modalidade de ilustración
resultou premiada María Díaz Serantes, e na de narrativa Antonio Yáñez Casal, titulado
Do meu nome e outras trapalladas.

Certame literario Ramón Martínez López
Ver o apartado X.5. deste Informe.

Concurso de Relatos Curtos Redes de Letras
Ver o apartado X.1. deste Informe.

XI 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
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doutra editorial. Dende o ano 2000, a súa convocatoria pasou a ser bienal. Segundo as
bases, ao premio poden presentarse autores de calquera nacionalidade con obras en
galego, con estrutura literaria de conto ou narración breve, orientadas ao mundo infantil
ou xuvenil, inéditos e non premiados con anterioridade. A extensión é libre e pódense
incluír ilustracións que fagan alusión ao argumento. Os orixinais deben presentarse por
duplicado, en tamaño DIN-A4, por unha soa cara, numerados e grampados ou
encadernados, baixo título e un lema, provistos de plica en que se faga constar o título e
o lema no seu exterior e no seu interior os datos persoais do autor. A entrega de orixinais
debe facerse na Deputación Provincial da Coruña (Avenida Alférez Provisional, n.º 2,
15006 A Coruña), indicando no sobre “Premio de Literatura Infantil Raíña Lupa”. En
edicións anteriores foron galardoadas Cos pés no aire, de Agustín Fernández Paz en 1998;
Velaí vai o verme, de Mario Pereira Fernández en 1999; Resalgario en Trasgalicia, de
Antonio Reigosa Carreiras en 2000; O armiño dorme, de Xosé A. Neira Cruz en 2002;
Tonecho de Rebordechao, de Breogán Riveiro Vázquez en 2004; Viaxe a Libunca, de
Antonio Yáñez Casal en 2006; A peripecia de Roi, de Carlos López Gómez en 2008;
Centauros do norte, de Marcos Calveiro en 2010; e Reo, de Xesús Fraga en 2013. Na
edición correspondente ao ano 2017 resultou gañadora Marilar Aleixandre pola novela A
filla do minotauro.
Referencias varias:
- Héctor J. Porto, “Gustaríame espertar o interese da xente nova cara a lectura dos
clásicos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23 novembro 2017, p. 39.
Dá conta da concesión a Marilar Aleixandre do Premio Raíña Lupa na súa XI edición
pola obra. A filla do Minotauro. Ambientada en Sicilia despois da Segunda guerra
Mundial, a obra consiste nunha reescritura da Odisea mesturando tempos históricos e
enxalzando o patrimonio cultural.
- M. G. M., “Marilar Aleixandre se convierte en la primera escritora que gana el Raíña
Lupa”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego, “Sociedad”, 23 novembro 2017, p. 37.
Informa que a gañadora destacou pola súa obra A filla do Minotauro e a importancia de
que Fátima Martín e Ana Rivera como autoras meritorias do premio Torrente Ballester. O
xurado estivo composto por Héctor Cajaraville, gañador da última convocatoria, que
destacaron a obra gañadora pola múltiples lecturas que poden ser extraídas dela.

Concurso Relatos de Verán. La Voz de Galicia
Ver o apartado X.1. deste Informe.

Concurso Teatro Infantil O Facho
No ano 2008 a Asociación Cultural O Facho recuperou este concurso no que poden
participar obras inéditas en lingua galega non representadas, nin premiadas noutros
certames cun máximo de oitenta folios, presentadas por quintuplicado a dobre espazo,
baixo lema, e acompañadas dun sobre cos datos persoais do autor. Estabelécese un
galardón único de 500 euros, a edición da obra e un mínimo do 40% da edición. Os
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orixinais deben enviarse por correo á sede da Asociación Cultural O Facho (R/ Federico
Tapia n.º 12-1º, 15005 A Coruña) ou á Caixa de Correos n.º 46, Oficina Principal da
Coruña, até o 31 de marzo. Os premiados en edicións anteriores foron: Carlos Casares,
por As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, en 1973; Euloxio Ruibal, por O
roubo do aparello, en 1974; Manuel Lourenzo, por Viaxe ao país de ningues, en 1975;
Dora Vázquez, por Cascabel, o cabaliño do circo, en 1976; Manuel Lourenzo, por Todos
os fillos de Galaad, en 1979; Manuel Lourenzo, por Viva Lanzarote, en 1981;Manuel
Lourenzo, por O soño das cidades, en 1986; Manuel Lourenzo, por O bosque máxico de
Xabarín, en 1988; Carmen Blanco Sanjurjo, por A fuga, en 2012; Carlos Labraña, por
Espantallo, en 2013; e Carlos Labraña, por Moito morro corporation Sociedade
Ilimitada, en 2014. Na edición correspondente ao ano 2015 o gañador foi Carlos Labraña
por Estrela... fugaz?. Na edición de 2017 resultou a obra gañadora foi “Pingas”, de Adela
Clorinda Figueroa Panisse.

Certame Literario Terras de Chamoso
Ver o apartado X.5. deste Informe.

The White Ravens Galegos
A Internationale Jugendbibliothek de Munich publica anualmente unha selección das
mellores obras de literatura infantil e xuvenil. En 2006 foi escollido A cousa que máis
doe do mundo, de Paco Liván e Roger Olmos; en 2007 A princesa do Caurel, de Patacrúa
e Javier Solchaga; en 2008 Ovos duros, de Marisa Núñez e ilustrado por Teresa Lima; Ás
de bolboreta, de Rosa Aneiros e O último canto, de Pablo Albo e Miguel Ángel Díez, en
2010; O pintor do sombreiro de malvas, de Marcos Calveiro e Contos para nenos que
dormen deseguida, de Pinto&Chinto, en 2011; A viaxe de Olaf, de Martín León Barreto,
editado por Kalandraka, e Zimbo, de Arturo Abad e Joanna Concejo, editado por OQO,
en 2012; e Bandada, de Manuel Rodríguez e con ilustracións de David Daniel Álvarez
Hernández e María Julia Díaz Garrido, en 2013; María Solar, con O meu pesadelo
favorito, e Miguel López, con Feliz Feroz, en 2015; e na edición de 2016 Teño uns pés
perfectos, de María Solar e Gusti. Na edición de 2017 incluíuse Ollos, de Xulio Gutiérrez
e Nicolás Fernández, publicado na serie Animais Extraordinarios de KALANDRAKA.

X Concurso literario Verbas para... comunicar
Certame convocado pola Concellaría de Xuventude do Concello de Soutomaior co fin de
promover a lingua galega entre a mocidade. Pode participar calquera mozo ou moza
matriculado nalgún curso da ESO, FP ou Bacharelato que estea empadroado no Concello
de Soutomaior e que non supere os dezaoito anos. Os traballos serán orixinais, de temática
libre, escritos en lingua galega e non superarán as doce liñas. Estabelécense dúas
categorías: entre doce e catorce anos (categoría A) e entre quince e dezaoito anos
(categoría B). Levarán premio seis traballos por cada categoría. Na edición
correspondente ao ano 2017, na categoría A foi premiada Candela Paz Aguiar, e na
categoría B, Paula Ramallo Malvar.

1282

I Premios Virxinia Pereira de Banda Deseñada pola Igualdade
O premios Virxinia Pereira de Banda Deseñada é un proxecto promovido pola Escola
Profesional de Banda Deseñada de Galicia (O Garaxe Hermético) e a Concellaría de
Igualdade para reivindicar e concienciar sobre a problemática da diferencia de xénero e a
desigualdade social das mulleres na nosa sociedade, dende a arte da Banda Deseñada. O
premio ten como obxectivo estimular e fortalecer a reflexión crítica sobre as
desigualdades existentes entre homes e mulleres no noso país. O tema das obras será a
problemática dos malos tratos e a desigualdade da muller na sociedade actual, de creación
propia e inéditos; o contido das obras non pode atentar contra a dignidade das persoas. As
obras deberán estar escritas en lingua galega. Presentaranse obras orixinais en branco e
negro ou en color, realizada con técnica libre. Non se aceptarán orixinais, só se poden
presentar copias de calidade. As obras deberán de presentarse en soporte CD en tamaño
A3 ou A4 a 300 píxeles por pulgada en formato jpg, e tamén débese presentar impreso en
formato DIN A-3 en papel de gramaxe non inferior a 200 gr., e con resolución de 300
píxeles/pulgada. As obras deberán ter o título e o lema na parte de atrás, e non deben ir
asinadas. Poderase presentar ao concurso calquera persoa sen límite de idade. Os
concursantes deberán presentar unha BD de 6 páxinas a cor ou branco e negro de formato
único DIN A-3 (29’7x42). Os traballos presentaranse baixo un título ou un lema co
modelo que se xunta como anexo a estas bases. Os traballos presentaranse xunto cun
sobre pechado sen identificar no que se incluirán: - os datos persoais do autor/a (nome e
apelidos, dirección, teléfono, e-mail, e idade) - Certificado do número de conta bancaria.
- Fotocopia do DNI. Pódense presentar obras individuais o conxuntas entre guionista e
debuxante, pero tan só unha obra por persoa. Os traballos presentaranse na Alcaldía do
Concello de Pontevedra, no edificio municipal da rúa Michelena número 30, 3º andar.
Poderán presentarse persoalmente en horario de 8.30 a 14.30 ou remitirse por correo
postal dirixido a: Concello de Pontevedra-Premio BD Virxinia Pereira Rúa Michelena,
núm. 30, 36071- Pontevedra (Alcaldía – CIM 3º andar). Outorganse os seguintes premios:
1º: 2.000 euros, que será entregado polo Concello de Pontevedra, curso de verán de BD
(2017) cedido por O GARAXE HERMÉTICO, Escola de Banda Deseñada de Galicia, e
publicación nunha revista que será distribuída polos centros de ensino de Pontevedra. 2º:
1.000 euros, que será entregado polo Concello de Pontevedra, un lote de BD cedido por
O GARAXE HERMÉTICO, Escola Profesional de Banda Deseñada de Galicia, e
publicación nunha revista que será distribuída polos centros de ensino de Pontevedra. 3º:
500 euros, que serán entregados polo Concello de Pontevedra, un lote de BD cedido por
O Garaxe Hermético, Escola Profesional de Banda Deseñada de Galicia, e publicación
nunha revista que será distribuída polos centros de ensino de Pontevedra. Nesta primeira
edición, o prazo de presentación rematou o 15 de febreiro de 2017. Ningún autor ou autora
poderá beneficiarse de máis dun premio. O Concello de Pontevedra agasallará ás persoas
premiadas cunha placa conmemorativa deseñada por Kiko da Silva. Farase unha
exposición coas obras finalistas e premiadas polo xurado. Todas as historietas premiadas
serán publicadas nunha revista que terá coma obxectivo sensibilizar e crear a reflexión e
o debate nos centros de ensino de Pontevedra. Poderanse publicar ate un máximo de 3
accesits se o xurado os considerase con calidade para ser publicados e expostos. A entrega
de premios efectuarase durante o acto de inauguración da exposición das mellores obras
seleccionadas polo xurado, o dia 8 de marzo de 2017. Na edición correspondente ao ano
2017 o xurado profesional presidido por Kiko da Silva, director de O Garaxe Hermético
e composto por Fran Bueno, Marilar Aleixandre, Fernando Llor e Cynthia Alfonso
Barreiro, decidiu: otorgar os premios do 1º Concurso de Banda Deseñada Virxinia Pereira
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as seguintes obras: 1º premio para Francisco Pérez Outes coa obra Ítaca, 2º premio para
Pablo Prado Fernández coa obra A calquera; e o 3º premio para Adán Álvarez Rivas, coa
obra Encontros na noite. Ademais, un accésit para Elísabet García Aires coa obra O meu
fogar.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Tarde de lluvia con filloas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 4 marzo 2017, pp. 70-71.
Informa da xuntanza do xurado para decidir cales son as obras gañadoras do certame, ao
mesmo tempo, destaca o cometido do premio e adianta a data na que se fará público o
fallo do xurado.
- Belén López, “Viñetas sobre elas”, Diario de Pontevedra, “reviSta!”, n.º 862,
“Reportaxe”, “Quitamerendas”, 18 marzo 2017, p. 8.
Dá conta que Francisco Pérez Outes gañou o primeiro premio do certame Virxinia Pereira
coa súa obra en forma de cómic Penélope seguido de Pablo Prado Fernández e Adán
Álvarez Rivas. Tamén concedéronse un accesit a Elísabet García Aires e un premio de
onra a Emma Ríos, autora de Pretty Deadly e colaboradora de Michael Alan Nelson e
Cris Peter. Este premio leva o nome da muller de Castelao e foron creados coa intención
de recoñecer obras no que destaca o papel da muller.
- S. A., “Virxinia Pereira da nombre a unos premios de cómic sobre igualdad”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 19 xaneiro 2017, p. 10.
Dá conta da creación do certame e do nome escollido para el, Virxinia Pereira.

Xogos Florais María Pita
Ver o apartado X.2. deste Informe.

Premios Xuventude Crea, anteriormente coñecidos como GZCrea
Ver o apartado X.5. deste Informe.
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X. 8. PREMIOS ESCOLARES E XUVENÍS
XXVI Concurso Literario Achegamento ao Libro
Coa finalidade de animar os escolares a ocupar o seu lecer na creación literaria e propiciar
neles unha reflexión sobre o mundo dos libros e a lectura como fonte irrenunciábel de
pracer e de coñecemento, a Biblioteca Pública Municipal Don Francisco Mayán e a
Delegación de Educación e Cultura do Concello de Cee, coa colaboración de Caixanova,
convocan este concurso. Nel pode participar todo o alumnado de calquera dos centros
educativos da bisbarra. Os traballos, en galego, deben ser orixinais e inéditos e ter unha
extensión máxima de dous folios. Así mesmo, o seu tema debe estar relacionado co
achegamento ao libro, buscando sempre fomentar o hábito de lectura da poboación.
Entréganse, sen asinar, cos datos do autor nun sobre á parte, na Biblioteca Pública
Municipal. Existen cinco premios de diferente contía (que vai en vales dos 50 euros aos
90 euros) para os distintos ciclos de Primaria e Secundaria, que se entregan en vales para
material didáctico e libros, unha parte dos cales é doada pola entidade Caixanova. O
xurado ten facultade para outorgar accésits ou declarar deserto o premio. Nesta XXVI
edición, a obra gañadora do 1º e 2º Curso de Primaria foi: O don de Mariña de Martín
García Alves, do C.E.I.P A Igrexa – Brens, e accésits para as obras: O libro de aventuras
esquecido de Lucía Caamaño Cespón, do Colexio Manuela Rial Mouzo de Cee; O mundo
das letras de Mateo Trillo Piñeiro, do Colexio Manuela Rial Mouzo de Cee; De primeiro
sopa de letras de Sheila Eirín Moledo, do C.E.I.P. Virxe da Barca de Muxia; e Adrián e o
laberinto de Irene Gónzalez Marcote, do Colexio Eugenio López de Cee. A obra
gañadora do 3º e 4º Curso de Primaria foi: Un libro extravagante de David Santabaya
Paz, do Colexio Eugenio López de Cee, e recibiron accésits as obras: O carnet de Breogán
de Mateo Alves Estévez, do Colexio Manuela Rial Mouzo de Cee; e ABC-DARIO de
Marta Andrade Fandiño, do C.E.I.P. de Vilarmide- Eduardo Noya de Muxia. Por último,
a obra gañadora do 5º e 6º Curso de Primaria foi: A árbore triste de Lucía Pose García,
do C.E.I.P. de Vilarmide- Eduardo Noya de Muxía; con accésits para as obras: A aventura
de Xoán de Carla Martínez Castreje, do Colexio Eugenio López de Cee; e “O mellor
invento do mundo” de Diego Soto Riera, do Colexio Manuela Rial Mouzo, tamén de Cee.

Certame de microrrelatos da biblioteca municipal de A Guarda
Ver o apartado X.1. deste Informe.

I Certame de Relato Fantástico Agustín Fernández Paz
Unha iniciativa dos equipos de dinamizacion da Lingua Galega do IES de Salvaterra e do
Concello co que se quería render unha máis que merecida homenaxe a Agustín Fernández
Paz.
Referencias varias:
- R. T., “Relatos para homenajear al escritor Agustín Fernández Paz”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Condado/Louriña”, 4 xullo 2017, p. 15.
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Dá conta do lugar e data do acto de entrega do premio, ao mesmo tempo, sinala o
cometido polo que nace o certame.

Certame relato curto Antonio Fernández Pérez
Convocado, dende o ano 2009, polo Concello de Verín, está dirixido a fomentar a
creatividade literaria dos estudantes de terceiro ciclo de Primaria e da ESO dos centros
de ensino desa comarca. O relato ten que ser orixinal, inédito, con temática e o estilo
totalmente libre, escrito en galego, en texto mecanizado ou en letra manuscrita lexíbel,
cunha extensión que non supere dous folios e asinado cun lema. Os traballos
preseleccionados reciben como premio un lote de libros e estabelécense tres premios de
90, 60 e 30 euros por cada un dos catro niveis nos que se pode concursar. O ditame dos
galardóns tivo lugar na Casa da Cultura de Verín con motivo do Día das Letras Galegas.
Na edición correspondente ao ano 2017 e para a fase final do Certame foron seleccionadas
vinteseis narracións polos centros colaboradores: CEIP Amaro Refojo,CEIP O Castiñeiro
de Laza, CEIP de Medeiros, Colexio Privado Plurilingüe María Inmaculada, IES Castro
de Baronceli e IES Xesús Taboada Chivite. Na modalidade de 5º e 6º de Primaria, o
primeiro premio foi para o relato Rubio de Antonio Conde Rodríguez, alumno do CEIP
O Castiñeiro de Laza; o segundo, O ollo do dragón de María Castro Fírvida, alumna do
CEIP de Medeiros; e o terceiro, O meu gato Trébol de Brais Rivero Fernández, alumno
do CEIP O Castiñeiro de Laza. En 1º e 2º de ESO, o primeiro premio gañouno a narración
Non somos ninguén de Aitana de Arriba Pantaleón, alumna do IES Xesús Taboada
Chivite; o segundo, O pedaciño de tea de Uxía Martínez Barreal, alumna do IES Castro
de Baronceli; e o terceiro, Quizais de Sheila Prieto Estévez, alumna do IES Castro de
Baronceli. Na modalidade de 3º e 4º de ESO, o primeiro premio conseguiuno o relato
Adeus de Noelia Gallego Campos, alumna do Colexio María Inmaculada; o segundo
premio, Ningures de Marta Barja Barja, tamén alumna do Colexio María Inmaculada; e
terceiro premio, Pingas de Inés García Nóvoa, alumna do mesmo centro que as anteriores.
Referencias varias:
- Xosé Lois Colmeneiro, “Os dous certames literarios convocados polo Día das Letras
teñen 42 finalistas”, La Región, “Monterrei”, 11 maio 2017, p. 27.
Dá conta da participación nos certames de poesía Xosé Carlos Caneiro Pérez e no
Certame de Relato Curto Antonio Fernández Perez e informa da data e lugar do acto de
entrega de premios que será o 17 de maio no Centro das Artes Escénicas de Verín, onde,
como novidade, participarán o cantautor de Riós Emilio Rúa e o propio Xosé Carlos
Caneiro.

XIX Certame literario Benjamín Paz
Organizado polo CEIP Insua Bermúdez de Vilalba co gallo do Día das Letras Galegas, o
premio ofrece a modalidade de literatura (poesía e relato) e de debuxo. Estabelécense tres
premios coa dotación de 90, 75 e 60 euros. Na edición de 2017 foron galardoadas, en
poesía: 1º Ciclo: primeiro premio para O verán xa chegou, de Helena Fernández Quintela
(CEIP A.Ínsua Bermúdez) e accésit para A primavera, de Ana Montenegro Teijido (CEIP
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M. Mato Vizoso); 2º Ciclo: primeiro premio para A noite de San Xoán, de Daniel Castro
Rico (CEIP A. Ínsua Bermúdez) e accésit para A poesía da alegría, de Nerea Blanco
González (CEIP A. Ínsua Bermúdez); 3º Ciclo: primeiro premio para Galicia de Icía
Saavedra Cortiñas (CEIP A. Ínsua Bermúdez) e accésit para Neniño labrego de Aurora
Romero Trastoy (CEIP A. Ínsua Bermúdez). E en narrativa: 1º Ciclo: primeiro premio
para Carla, de Andrea Paz Balseiro (CEIP A. Ínsua Bermúdez) e accésits para O
dinosaurio e o rei de Brais Vázquez Coira (CEIP A. Ínsua Bermúdez) e A serea de Cristina
Fernández Díaz (CEIP A. Ínsua Bermúdez); 2º Ciclo: primeiro premio para A nube de
Martín Rañal Piñón (CEIP A. Ínsua Bermúdez) e accésit para Meu irmán de Alejandro
Teijerio González (CEIP A. Ínsua Bermúdez); 3º Ciclo: primeiro premio para Mensaxes
universais de Aitane Gesto Rego (CEIP A. Ínsua Bermúdez) e accésit para A lección de
Dante, de Minia Leivas Fernández (CEIP A. Ínsua Bermúdez). E en Infantil tres anos:
primeiro premio para Luca López Baamonde (CEIP A. Ínsua Bermúdez); Infantil catro
anos: primeiro premio para María José Otero de Vicente (CEIP A. Ínsua Bermúdez); e
Infantil cinco anos: primeiro premio para Rodrigo Fouz Sánchez (CEIP A. Ínsua
Bermúdez).
Referencias varias:
- M. R., “El auditorio acoge la entrega de premios a 16 niños del certamen Benxamín
Paz”, El Progreso, “A Chaira”, 25 maio 2017, p. 21.
Dá conta do acto de entrega de premios do certame e dos gañadores deste. O acto contará
coa posta en escena da obra de Carlos Casares, A laranxa máis laranxa de tódalas
laranxas, representada polo alumnado do centro.

XIX Premios Buero de Teatro Joven
Denominado até 2007 Premio Candilejas, que organizaban o Ministerio de Cultura, o
Ministerio de Educación e Ciencia e a Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de
Vicuña, para promover o gusto e a afección polo teatro e estimular a creatividade artística
da mocidade. Naceron en honra do insigne académico español Antonio Buero Vallejo,
considerado un dos dramaturgos máis importantes da segunda metade do século XX.
Contan con dúas categorías, a fase autonómica e a fase nacional, e diríxese a mozos entre
catorce e vinte e un anos de centros escolares ou non escolares como asociacións ou
centros culturais. Na fase autónomica existen as seguintes categorías: Centro Escolar,
Finalista Autonómico, Centros Culturais e Mencións Especiais. Os premios consisten
para o grupo teatral gañador da categoría de Centro Escolar e o grupo teatral pertencente
a Centros Culturais, nun lote de material para a actividade teatral, unha copia da gravación
da súa montaxe teatral e un lote de material didáctico sobre teatro; para o Finalista
Autonómico, nun galardón acreditativo e un lote de material didáctico sobre teatro; e as
Mencións Especiais, nun diploma acreditativo. Pola súa banda, na fase nacional,
estabelécense premios para os catro grupos finalistas: primeiro, segundo e terceiro
clasificado na categoría de Centros Escolares e gañador na categoría de Centros Culturais.
O galardón consiste nunha invitación pola organización, con todos os gastos pagos, para
representar as súas obras no Teatro Nacional de Madrid no transcurso dunha gala na que
se coñecen os gañadores e se entregan os galardóns. Ademais, son invitados todos os
compoñentes de cada grupo a asistir, con todos os gastos pagos, a unha das feiras ou
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festivais nacionais durante cinco días, mentres os gañadores das Mencións Especiais
reciben un galardón acreditativo. No ano 2013 tamén se incluíu un premio votado polo
público a través dunha aplicación en liña. En Galicia recibiron o galardón da fase
autonómica o grupo Vai no Dentista do IES Xelmírez (Compostela), na categoría de teatro
escolar, polo espectáculo Fóra do xogo; e na categoría non escolar Palimoquiños con Real
ou non. A entrega realizouse no teatro centro sociocultural Ágora da Coruña. Na edición
correspondente ao ano 2017 gañaron o premio Antía Herrero e Adrían del Río pola obra
Kilómetro 526.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Palimoquiños recibió el premio Buero Vallejo en Madrid”, El Progreso,
“Lugo”, “El despertador”, 11 xullo 2017, p. 9.
Dá conta que o grupo lucense recibiu o galardón por ser gañador da decimocuarta edición
dos Premios Buero de Teatro por la fundación Coca-cola. Recolleron o premio Antía
Herrero e Adrían del Río pola obra Kilómetro 526.

Concurso de Contos de Nenos para Nenos Carlos Casares. Agrupaçom Cultural O Facho
No ano 2008 a Asociación Cultural O Facho recuperou este certame en homenaxe ao
primeiro gañador do Certame de Literatura Infantil no ano 1968 coa obra A galiña azul.
Está dirixido a rapaces e rapazas que presenten os seus relatos orixinais e inéditos en
lingua galega. Os orixinais cos datos persoais do autor deben enviarse por duplicado por
correo á sede da Asociación Cultural O Facho (Rúa Federico Tápia nº 12-1º, 15005 A
Coruña) ou entregarse no seu centro escolar. Consta de dúas categorías: A, para nenos e
nenas de seis a doce anos, cun máximo de cinco folios e dous premios; e B, para rapaces
e rapazas de trece a dezaseis anos, cun máximo de dez folios e dous premios. Os galardóns
contan cunha dotación de 100 euros e un lote de libros doados por Medulia Editorial,
Ediçons Xerais, Sotelo Branco, Baia Ediçons, Editorial Galaxia, e Editorial Toxos Outos.
Na edición correspondente ao ano 2017, os premios da Categoría A (Nenos e nenas de
oito a doce anos), foron para A árbore das bolboretas de Andrea Ramos Casal; o Segundo:
Misterio no colexio de Antía Mouriño García. Premios da categoría B (Rapaces e rapazas
de trece a dezaseis anos): o primeiro levouno A traxedia deste mundo de Ana Barros
Fernández; o segundo ficou Deserto. No concurso de poesía, o primeiro premio foi para
Cristal de bágoas de Daniel Irimia Yáñez. No Concurso de Teatro Infantil gañou o
primeiro premio Teatro para brincar no Natal de Irene Veiga Durán.

II Certame Literario Xuvenil Carlos Casares
Certame organizado pola Concellería de Cultura, Deportes, Educación, Festexos e
Xuventude do Concello de Xinzo de Limia coa colaboración da Fundación Carlos
Casares, Xavier Casares, Antón Riveiro Coello, Rafael Laso, centros educativos de
Xinzo de Limia e Deputación de Ourense. Estabelece tres categorías: infantil, xuvenil e
junior. Poderán concorrer a este premio os/as nenos/as e mozos/as que presenten, en prazo
e forma, un relato escrito, inédito, da súa autoría, redactado en lingua galega, de acordo
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coa normativa oficial ILG-RAG. Estilo dos parágrafos: folio DIN A4 por unha cara, en
tipoloxía Times New Roman 12 ou Arial12, a entreliña de 1,5 ou dobre, nos escritos
realizados con ordenador. Admítense tamén obras manuscritas. Número de folios: a.Júnior, mínimo oito, máximo de 11 folios. b.- Xuvenil: mínimo cinco, máximo de oito
folios. c.- Infantil: mínimo dous, máxima de 5 folios. Os premios correspondentes a cada
categoría outorgaranse en bonos para material escolar e libros nas librerías de Xinzo de
Limia, nas categorías: Infantil 400 euros/ Xuvenil 600 euros; e 1.000 euros en metálico
para a categoría Júnior; ademais, dun diploma e placa, en todas as categorías, outorgados
polo Concello de Xinzo de Limia. O xurado, nesta segunda edición, estará composto por
persoas designadas pola Concellería de Cultura do Concello de Xinzo de Limia, entre as
que estarán os escritores galegos Carlos Caneiro e Rafael Laso; Xavier Casares Mouriño,
presidente da Fundación Carlos Casares; Profesores de Lingua e Literatura Galegas dos
centros escolares de Xinzo; profesores e técnicos de Cultura, Educación e Xuventude do
Concello, así como a Bibliotecaria municipal

III Certame literario Carmela Loureiro
Premio convocado polo Concello de Ferrol e pola Coordenadora de Equipas de
Normalización Lingüística de Ferrolterra no que poderá participar todo o alumnado dos
centros de ensino non universitario do Concello de Ferrol e comarcas. Hai tres categorías
por cada unha das modalidades: Categoría A (1º e 2º da ESO); Categoría B (3º e 4º da
ESO) e Categoría C (Bacharelato e Ciclos). Existen dúas modalidades: microrrelatos e
micropoesía. Na primeira o límite serán cento cincuenta palabras e o texto deberá comezar
por “Xa cho advertira...”; na segunda modalidade, non se poderá exceder dos seis versos.
Os textos deberá estar escritos en lingua galega, ser orixinais e inéditos. O agasallo
consiste nunha tablet por cada categoría en cada unha das dúas modalidades. A
deliberación divídese en dúas fases: fase interna (escolla de textos nun propio centro) e
fase intercentros (intercambio entre os centros dos textos escollidos anteriormente). Na
terceira edición, correspondente ao ano 2017, na categoría de Microrrelatos, foron
gañadoras: Viva a igualdade, de Alejandra Fernández Armada (Categoría A, 3º ciclo de
Educación primaria); Como te esquecín, meu medo, de Lucía Pérez Serantes (Categoría
B, 1º ciclo da ESO); Contemplación libre, de Sara Romaní Yáñez (Categoría C, 2º ciclo
da ESO); na categoría de micropoesía premiáronse: A realidade, Blanca Fraga Rodríguez
(Categoría A, 3º ciclo de E. Primaria), Vexo un mundo debuxado, Nerea Arroyo Salgado
(Categoría B, 1º ciclo da ESO), e Marea escura da vida, María Pillado Rico (Categoría C,
2º ciclo da ESO); por último, en microteatro, premiouse: A noite sen estrelecer, Cristovo
Castro García (Categoría D, bacharelato e ciclos formativos).
V Certame poético Carme de Xinzal
Concurso convocado pola Asociación Cultural O Fervedoiro. Na entrega do V premio de
poesía Carme de Xinzal o primeiro foi para o poema Esperanza, de Gael Campos Picallo;
o segundo premio a Mohamed Fadel Hamida, autor do poema Liberdade; o terceiro
premio recaeu no poema titulado Vida, asinado por Manuel Bieito González Picáns; e
cunha mención á composición titulada Iguais, de Roi Fandiño Maquieira.
Referencias varias:
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- Fernando Salgado, “Versos escritos en Cuntis para fornecer os dereitos humanos”,
Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 549, “Vivir en Caldas”, 17 maio 2017, p.
3.
Informa dos gañadores do certame e da entrega de premios e achega algúns comentarios
e análises das obras gañadoras.

IV Premio de Poesía Carmen Villaverde
Organiza o IES de Ordes. Gañou Alba Carnota Amor.

Certame de Relato curto e Poesía Xosé Carlos Caneiro Pérez
Convocado polo Concello de Verín, está dirixido a fomentar a creatividade literaria dos
estudantes de terceiro ciclo de Primaria, e da ESO dos centros de ensino desa comarca. O
poema ten que ser orixinal, inédito, con temática e o estilo totalmente libre, escrito en
galego, en texto mecanizado ou en letra manuscrita lexíbel, cunha extensión que non
supere os vinte e catro versos e asinado cun lema. Os traballos preseleccionados reciben
como premio un lote de libros e existen tres premios de 90 euros, 60 euros e 30 euros por
cada un dos niveis nos que se pode concursar (5º e 6º de primaria; 1º ciclo da ESO; 2º
ciclo da ESO). O ditame dos galardóns nesta edición de 2017 contou con 42 participantes
e tivo lugar no auditorio municipal de Verín. Na modalidade de 5º e 6º de Primaria, o
primero premio foi para o relato Rubio de Antonio Conde Rodríguez, alumno do CEIP O
Castiñeiro de Laza, na 1º e 2º de ESO, o primero lugar foi para a narración Non somos
ninguén de Aitana de Arriba Pantaleón, alumna do IES Xesús Taboada Chivite. Na
modalidad de 3º e 4º da ESO, gañou o relato Adeus de Noelia Gallego Campos, alumna
do Colegio María Inmaculada. Na fase final do Certame de Poesía Xosé Carlos Caneiro
Pérez 2017 chegaron dezaseis obras creadas por alumnado do CEIP Amaro Refojo,
Colegio Privado Plurilingüe María Inmaculada, IES Castro de Baronceli e IES Xesús
Taboada Chivite. Na modalidad de 5º e 6º de Primaria, o primero premio foi para o poema
A guerra de Paula Gago Prieto, alumna do CEIP Amaro Refojo, na modalidad de 1º e 2º
de ESO foi para Ao outono de Pablo Villarino Rivero, alumno do IES Xesús Taboada
Chivite, e na de 3º e 4º de ESO, foi para o poema Vive de Lucía González Dapía, alumna
do Colegio María Inmaculada.
Referencias varias:
- X. L. C., “Verín encheu o auditorio no acto de entrega dos premios aos escolares”, La
Región, “Ourense”, “Día das Letras”, 18 maio 2017, p. 13.
Indica que tivo lugar o acto de entrega destes premios e que se recitaron os poemas e se
leron os relatos gañadores. Tamén describe o proceso de selección que rematou na
xornada anterior, a contía e o número de finalistas por categoría.

1290

Concurso de microrrelatos e micropoemas Centros da Estrada
Premio convocado por primeira vez en 2014 polo Equipo de Dinamización Lingüística
do CEIP de Oca e organizado polos centros educativos do concello. Os textos deberán
estar en galego e no modelo de microrrelatos non superar as cen palabras e en
micropoemas ter como mínimo dous versos e como máximo oito. Existen tres categorías:
Educación Primaria, Educación Secundaria e Bacharelato. Concederase un premio por
categoría e por centro. Os traballos premiados nesta edición deberán incluír as palabras
“verán” (na sección de microrrelatos) e “vento” (na seción de micropoemas) en homenaxe
a Carlos Casares, e serán publicados nun libro.

Concurso de relatos Ciencia que conta
Ver o apartado X.1. deste Informe.

VII Concurso de creación literaria Concello de Betanzos
Certame organizado polo Concello de Betanzos coa intención de promover a escrita
creativa entre o alumnado de secundaria dos centros educativos do propio municipio.
Poderán participar todo o alumnado que estea a cursar ESO, FP ou Bacharelato (até os 18
anos) nos centros de Betanzos. Hai dúas modalidades (relato e poesía) e dúas categorías:
ESO e FP-Bacharelato. Os traballos serán inéditos, escritos en lingua galega e de temática
libre. Na edición correspondente ao ano 2017, na categoria de estudandes de ESO o
primeiro premio foi para A casa encantada de Elena Luaces Lázaro e o accésit: Os que
se querían de Lucía Rodríguez Travanca. En bacharelato e ciclos formativos foi premiado
Vida vermella de Esther Criado Rodríguez e leva áccésit Incógnitas, de Patricio Salerno
López. Na categoría aberta o primeiro premio foi para Unha mañá no parque de Eduardo
Lorenzo Martínez e accésit para Inverno, Afecto placebo de Sara Criado Rodríguez

VII Concurso de microrrelatos do Concello de Fene
Certame organizado polo Concello de Fene e os equipos de normalización lingüística dos
centros de ensino do municipio. Poderá participar calquera estudante destas escolas cun
texto escrito en lingua galega que non poderá superar as cento cincuenta palabras, coa
temática relacionada coas lembranzas e que necesariamente comezará co verso de Valente
“É agora a hora...”. O concurso consta de catro categorías (5º e 6º de Primaria; 1º e 2º da
ESO; 3º e 4º da ESO; e Bacharelato e Ciclos Formativos) e existen dúas fases: unha
interna e outra intercentros. Estabelécese un agasallo por categoría e os textos premiados
serán publicados en formato papel e dixital.

Certame de Relato Curto do Concello de Mugardos
Ver o apartado X.1. deste Informe.
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VI Concurso de Microrrelatos do Concello de Silleda
A Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Silleda convoca por primeira
vez no ano 2012 este certame, no marco do Plan de Dinamización Lingüística do
Concello, que recibiu unha subvención do goberno autonómico para levar a cabo
numerosas actividades que contemplan actuacións en varios eidos e entre diferentes
franxas de idade. As obras presentadas deben estar integramente feitas en lingua galega,
e poden concursar todas as persoas censadas en Silleda segundo dúas categorías: de seis
a doce anos (categoría A) e de trece anos en adiante (categoría B). Os microrrelatos non
poden superar os cincocentos caracteres de extensión a ordenador ou de cen palabras a
man, e a temática é libre. Deben presentarse no Concello, ou ben en rexistro ou ben a
través do correo postal, impresos en DIN-A4 e firmados cun pseudónimo, acompañados
dun sobre pechado onde por fóra estea escrito o pseudónimo e no interior unha tarxeta
cos datos persoais. Os gañadores ou gañadoras de cada categoría recibirán como premio
unha tablet valorada en 100 euros e vales de compra de 20 euros para canxear en
comercios do municipio de Silleda. Ademais, se pertencen a algún centro educativo do
Concello de Silleda entregarase outro vale de 50 euros para mercar libros en galego para
o citado centro, en estabelecementos do municipio. Na edición correspondente ao ano
2017 o lema é “Os contos do meu avó”, e gañaron Ainhoa Fernández e José Raúl Rivera.
Referencias varias:
- ARCA, “Silleda publica as bases do concurso de microrrelatos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 2 abril 2017, p. 31.
Informa da convocatoria do certame por parte da concellería de Normalización
Lingüística de Silleda. Asemade, achega o lema desta edición: “Os contos do meu avó”.

XIII Premio Literario Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar
Dende a Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Concello de
Gondomar (Pontevedra) convócase anualmente este premio literario para contribuír a
potenciar a creatividade literaria da mocidade en lingua galega. Estabelécense dúas
modalidades: poesía e relato curto. Poderán participar todos os autores de 3º Ciclo de
Educación Primaria (1º categoría), de 1º a 3º da ESO (2º Categoría) e 4º da ESO e
Bacharelato (3º Categoría) que residan no Val Miñor e non superen os vinte anos. Existen
dúas modalidades: poesía (extensión entre catorce e cincuenta versos) e relato curto
(máximo quince folios). Poderán enviar unha única obra por cada unha das modalidades,
de tema libre, antes do 13 de abril e dirixido ás oficinas do Concello de Gondomar
(Rexistro). Os premios repártense en 150 euros (1ª categoría), 200 euros (2ª categoría) e
300 euros (3ª categoría). Tamén se premiará con 250 euros ao centro con maior
participación e calidade. Na edición correspondente ao ano 2016 deixouse de convocar.

VI Certame Literario Esther Dourado
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Premio convocado por primeira vez no ano 2012 polo centro de ensino CEP Pilar Maestú
Sierra para rendir homenaxe a unha profesora que dedicou máis de vinte anos a formar
estudantes de distintas xeracións. Está dirixido a alumnado de Primaria e ESO do
Concello da Pobra do Caramiñal. Hai dúas modalidades: narrativa e debuxo (só para
Infantil) En narrativa hai varias categorías: categoría B (1º e 2º Primaria, máximo dous
folios), categoría C (3º e 4º de Primaria, máximo tres folios), categoría D (4º e 5º de
Primaria, máximo cinco folios) e categoría E (ESO, máximo dez folios). Os premios
consisten en vales de compra nas librarías e tendas de deportes da localidade. En debuxo
os tres primeiros clasificados recibirán material escolar. Os primeiros clasificados nas
categorías B, C e D recibirán un vale por 60 euros, os segundos un vale por 50 euros e os
terceiros un vale por 30 euros para mercar en calquera librería ou tenda de deportes do
concello. Na categoría E o primeiro premio vale por 100 euros e o segundo por 60 euros.

V Certame de Relato Curto da Federación Provincial de ANPA (FANPA) de Centros
Públicos de Pontevedra
Certame convocado pola Federación Provincial de ANPA dos centros escolares públicos
de Pontevedra, que conta coa colaboración do Concello de Pontevedra, a Deputacíón de
Pontevedra, Kalandraka, Gadis, Diario de Pontevedra e NovaGalicia Banco. Os
obxectivos son fomentar a creatividade no alumnado, potenciar a expresión e
comprensión escrita, estimular o uso do galego nas familias, facilitar as posibilidades de
publicación a novos creadores, apoiar os escritores noveis e crear un espazo común e
familiar para a creación literaria. Os textos deberán ser orixinais, inéditos, non premiados
e de temática libre. Deberán estar escritos en lingua galega. Poderán presentarse todo o
alumnado dos centros públicos da provincia pontevedresa de primaria, secundaria e
bacharelato. Tamén poderán presentarse as persoas adultas que convivan con eles. Cada
autor ou autora só poderá presentar un relato que terá unha extensión mínima de
duascentas palabras e máxima de trescentas. Os relatos enviaranse ao enderezo
certame14@nontedurmas.org. Os premios son os mesmos para cada categoría: vale de
200 euros, un lote de libros de Kalandraka e unha lámina autenticada polo ilustrador Pablo
Otero. Na edición correspondente ao ano 2017 o prazo de envío pechará o día 28 de
febreiro de 2017. Ademais, todas as persoas gañadoras e finalistas do certame (máximo
100) recibirán un libro colectivo cos seus relatos e os catro relatos gañadores publicaranse
no Diario de Pontevedra.
Referencias varias:
- Belén López, “Xabier P. Docampo apadriña o V Certame de Relato Curto da Fanpa”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 20 xaneiro 2017, p. 15.
Dá conta da iniciativa, do cometido do premio e do apadriñamento por parte de Xabier P.
Docampo.
- Cuca M. Gómez, “Los mejores relatos cortos”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Gente a diario”, “De café con Cuca”, 31 maio 2017, p. 70.
Dá conta da entrega de galardóns da quinta edición do certame. Tamén informa da
presenza de Xabier P. Docampo no acto, ademais da actuación de Paco Nogueiras.
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- Nuria Costas Misa, “Un gran cambio”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 14 xullo 2017, p. 23.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Nuria Costas Misa, titulado Un gran cambio.
- Katia Alén Pérez, “Así é a miña vida”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 14 xullo 2017, p. 23.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Katia Alén Pérez, titulado Así é a miña vida.
- Carlos Martínez Crespo, “As estacións”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 15 xullo 2017, p. 18.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Carlos Martínez Crespo, titulado As estacións.
- Sarai Navarro Alonso, “Auga”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de relato
curto”, 15 xullo 2017, p. 18.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Sarai Navarro Alonso, titulado Auga.
- Mª Candelaria Panadero Dios, “Unha gran batalla”, Diario de Pontevedra, “Dverano”,
“V Certame de relato curto”, 16 xullo 2017, p. 18.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Mª Candelaria Panadero Dios, titulado Unha gran batalla.
- Rebeca Álvarez Lorenzo, “A goma e o lapis”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 16 xullo 2017, p. 18.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Rebeca Álvarez Lorenzo, titulado A goma e o lapis.
- Noa Álvarez Rey, “Historia dun náufrago”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 17 xullo 2017, p. 14.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Noa Álvarez Rey, titulado Historia dun náufrago.
- Eva Aval Iglesias, “Pechar a boca dos lobos”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 17 xullo 2017, p. 14.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Eva Aval Iglesias, titulado Pechar a boca dos lobos.
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- Sara Besada Cedeira, “Aire”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de relato
curto”, 18 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Sara Besada Cedeira, titulado Aire.
- Lucas Camiño Costoya, “Que foi o que pasou?”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 19 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Lucas Camiño Costoya, titulado Que foi o que pasou?.
- Valeria Caramés Pin, “A miña heroína”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 19 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Valeria Caramés Pin, titulado A miña heroína.
- Aroa Casás Paz, “Ela”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de relato curto”,
20 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Aroa Casás Paz, titulado Ela.
- Marta Cortegoso Pereira, “Lúa chea”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 20 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Marta Cortegoso Pereira, titulado Lúa chea.
- Cristina Ling Costa Diz, “Somos iguais, somos diferentes”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 21 xullo 2017, p. 22.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Cristina Ling Costa Diz, titulado Somos iguais, somos
diferentes.
- Eloy Domínguez Hermelo, “Alegría da boneca Raquel”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 21 xullo 2017, p. 22.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Eloy Domínguez Hermelo, titulado Alegría da boneca Raquel.
- Claudia Durán Baeza, “A amiga de Marcos”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 22 julio 2017, p. 18.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Claudia Durán Baeza, titulado A amiga de Marcos.
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- Lucía Estévez Suárez, “O cerebro humano”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 22 julio 2017, p. 18.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Lucía Estévez Suárez, titulado O cerebro humano.
- María Faro Couñago, “Os ollos da escuridade”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 23 xullo 2017, p. 23.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por María Faro Couñago, titulado Os ollos da escuridade.
- Rocío Fernández Álvarez, “Sentados no sofa”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 23 xullo 2017, p. 23.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Rocío Fernández Álvarez, titulado Sentados no sofa.
- María Fernández García, “A aventura de Lúa”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 24 xullo 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por María Fernández García, titulado A aventura de Lúa.
- Anxo Fernández Lores, “O misterio dos trasnos”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 24 xullo 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Anxo Fernández Lores, titulado O misterio dos trasnos.
- Blanca Fernández Portas, “A vida”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 25 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Blanca Fernández Portas, titulado A vida.
- Anais Ferreira Quiroga, “O submarino encollido”, Diario de Pontevedra, “Dverano”,
“V Certame de relato curto”, 25 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Anais Ferreira Quiroga, titulado O submarino encollido.
- Mauro García Sola, “O pesadelo do cazador”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 26 xullo 2017, p. 13.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Mauro García Sola, titulado O pesadelo do cazador.
- Jorge Giráldez Zapatero, “Atrapados na historia”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 26 xullo 2017, p. 13.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Jorge Giráldez Zapatero, titulado Atrapados na historia.
- Álex Gómez Granja, “Unha grande aventura”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 27 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Álex Gómez Granja, titulado Unha grande aventura.
- Álvaro Wenceslao Gómez Moure, “A orixe das cores”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 27 xullo 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Álvaro Wenceslao Gómez Moure, titulado A orixe das cores.
- Tania López Pequeño, “A superheroína”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 28 xullo 2017, p. 23.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Tania López Pequeño, titulado A superheroína.
- Rodrigo López Pintos, “O rein en busca de parella”, Diario de Pontevedra, “Dverano”,
“V Certame de relato curto”, 28 xullo 2017, p. 23.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Rodrigo López Pintos, titulado O rein en busca de parella.
- Uxía Maceira Domínguez, “O pesadelo de 300 palabras”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 29 xullo 2017, p. 16.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Uxía Maceira Domínguez, titulado O pesadelo de 300 palabras.
- Irene Martínez González, “Que día máis raro!”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 29 xullo 2017, p. 16.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Irene Martínez González, titulado Que día máis raro!.
- Fátima Míguez Lorenzo, “As illas misteriosas”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 30 xullo 2017, p. 20.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Fátima Míguez Lorenzo, titulado As illas misteriosas.
- Candela Murillo Comesaña, “Un, dous, tres, catro, cinco e…”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 30 xullo 2017, p. 20.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Candela Murillo Comesaña, titulado Un, dous, tres, catro, cinco
e….
- Lucía Nicolás Ballesteros, “Toc”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 31 xullo 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Lucía Nicolás Ballesteros, titulado Toc.
- Laura de la Osa Piñeiro, “O ratiño Nicolás”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 31 xullo 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Laura de la Osa Piñeiro, titulado O ratiño Nicolás.
- Martín Otero Tourís, “Monótono”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 1 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Martín Otero Tourís, titulado Monótono.
- Clara Pena Gómez, “Un loro na cidade”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 1 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Clara Pena Gómez, titulado Un loro na cidade.
- Antía Pérez Fontán, “Acabado de nacer”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 2 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Antía Pérez Fontán, titulado Acabado de nacer.
- Noé Pérez Gaspar, “As cousas mudan co tempo”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 2 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Noé Pérez Gaspar, titulado As cousas mudan co tempo.
- Adrián Piñeiro Argibay, “Un interesante espectáculo”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 3 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Adrián Piñeiro Argibay, titulado Un interesante espectáculo.
- Alba Piñeiro Costas, “O señor do tren”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 3 agosto 2017, p. 17.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Alba Piñeiro Costas, titulado O señor do tren.
- Pablo Portas López, “O rubí da perdición”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 4 agosto 2017, p. 21.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Pablo Portas López, titulado O rubí da perdición.
- Noemí Quintero Sánchez, “O faro do teu amor”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 4 agosto 2017, p. 21.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Noemí Quintero Sánchez, titulado O faro do teu amor.
- Cristina Recarey Benito, “Un soño”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 5 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Cristina Recarey Benito, titulado Un soño.
- Estefanía del Río González, “Pequena historia dun lapis”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 5 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Estefanía del Río González, titulado Pequena historia dun lapis.
- Jéssica Rodríguez Estévez, “O colexio encantado”, Diario de Pontevedra, “Dverano”,
“V Certame de relato curto”, 6 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Jéssica Rodríguez Estévez, titulado O colexio encantado.
- Saúl Rodríguez Fernández, “Aventura no Serengueti”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 6 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Saúl Rodríguez Fernández, titulado Aventura no Serengueti.
- Erika Rodríguez Rodríguez, “A mansión dos Hollester”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 7 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Erika Rodríguez Rodríguez, titulado A mansión dos Hollester.
- Jorge Romero González, “O cine”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 7 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Jorge Romero González, titulado O cine.
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- Lois Sanmartín Valiño, “O mundo está enfadado”, Diario de Pontevedra, “Dverano”,
“V Certame de relato curto”, 8 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Lois Sanmartín Valiño, titulado O mundo está enfadado.
- Jimena Siaba Crespo, “Un soño de violín”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 9 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Jimena Siaba Crespo, titulado Un soño de violín.
- Laura Solla Filgueira, “A vella cabana”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 9 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Laura Solla Filgueira, titulado A vella cabana.
- Mauro Sotelo Herbello, “Gabriel e a Xema do dragón”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 10 agosto 2017, p. 16.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Mauro Sotelo Herbello, titulado “Gabriel e a Xema do dragón”.
- Carlos de la Torre Aboal, “Eu quería ser”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 10 agosto 2017, p. 16.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Carlos de la Torre Aboal, titulado Eu quería ser.
- Ángela Vilar González, “A festa do futuro”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 11 agosto 2017, p. 18.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Ángela Vilar González, titulado A festa do futuro.
- Alba Villar Crugeiras, “O talismán”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 11 agosto 2017, p. 18.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Alba Villar Crugeiras, titulado O talismán.
- Julián Villar Sanmarín, “O cabalo Makelele”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 12 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Julián Villar Sanmarín, titulado “O cabalo Makelele”.
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- Olalla Castrillo Sánchez, “Xiros de luz”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 12 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Olalla Castrillo Sánchez, titulado Xiros de luz.
- Ainhoa Chapela Fernández, “Pecha os ollos e esperta”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 13 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Ainhoa Chapela Fernández, titulado Pecha os ollos e esperta.
- Rita García Figueira, “Chuvia”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de relato
curto”, 13 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Rita García Figueira, titulado Chuvia.
- Irea Obeso Álvarez, “Inspiración”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 14 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Irea Obeso Álvarez, titulado Inspiración.
- Eva Salvado Fernández, “Feble”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 14 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Eva Salvado Fernández, titulado Feble.
- Alba Abal Baños, “A liberdade dun sorriso”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 15 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Alba Abal Baños, titulado A liberdade dun sorriso.
- Claudia Álvarez Costas, “Chamadas interplanetarias”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 15 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Claudia Álvarez Costas, titulado Chamadas interplanetarias.
- Mariña Area Falcón, “Raias negras e brancas”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 16 agosto 2017, p. 12.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Mariña Area Falcón, titulado Raias negras e brancas.
- María Calvar Giráldez, “A estación dos bicos”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 16 agosto 2017, p. 12.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por María Calvar Giráldez, titulado A estación dos bicos.
- Carmen Carbó Otero, “O cazador”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 17 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Carmen Carbó Otero, titulado O cazador.
- Brais Costas Fragueiro, “Unha burra”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 17 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Brais Costas Fragueiro, titulado Unha burra.
- Paula Domínguez Barreiro, “Vinte mil follas e unha carta desesperada”, Diario de
Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de relato curto”, 18 agosto 2017, p. 27.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Paula Domínguez Barreiro, titulado Vinte mil follas e unha carta
desesperada.
- Candela Estévez García, “A ventá”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 18 agosto 2017, p. 27.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Candela Estévez García, titulado A ventá.
- Iolanda Gil Moreira, “A viaxe de Urraca”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 19 agosto 2017, p. 25.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Iolanda Gil Moreira, titulado A viaxe de Urraca.
- Tais González Álvarez, “Máquina de matar do avó”, Diario de Pontevedra, “Dverano”,
“V Certame de relato curto”, 19 agosto 2017, p. 25.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Tais González Álvarez, titulado Máquina de matar do avó.
- Sofía Gutiérrez Pereira, “A hora do desengano”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 20 agosto 2017, p. 21.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Sofía Gutiérrez Pereira, titulado A hora do desengano.
- Fátima Ezzahara Ibrahimi Barnossi, “A verdadeira realidade”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 20 agosto 2017, p. 21.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Fátima Ezzahara Ibrahimi Barnossi, titulado A verdadeira
realidade.
- Aroa Lorenzo Farto, “A nosa mestra é meiga”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 21 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Aroa Lorenzo Farto, titulado A nosa mestra é meiga.
- Alejandro Martínez Rey, “A noite da regresión”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 21 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Alejandro Martínez Rey, titulado A noite da regresión.
- Aixa Montero Ferreiro, “Oda ao amor”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 22 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Aixa Montero Ferreiro, titulado Oda ao amor.
- Aloia Moreno Bodega, “Pesadelo a medianoite”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 22 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Aloia Moreno Bodega, titulado Pesadelo a medianoite.
- Lorena Parada Quintáns, “Amores (im)posibles”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 23 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Lorena Parada Quintáns, titulado Amores (im)posibles.
- Adrián Perdiz Amoedo, “A metamorfose”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 23 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Adrián Perdiz Amoedo, titulado A metamorfose.
- Andrea Prado Pereira, “Adeus”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de relato
curto”, 24 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Andrea Prado Pereira, titulado Adeus.
- Ángel Vidal Rodríguez, “A vida reducida a cinzas”, Diario de Pontevedra, “Dverano”,
“V Certame de relato curto”, 24 agosto 2017, p. 17.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Ángel Vidal Rodríguez, titulado A vida reducida a cinzas.
- Paula Estévez Casales, “Báratro”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 25 agosto 2017, p. 21.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Paula Estévez Casales, titulado Báratro.
- David Fernández Ferreiro, “Os amantes”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 25 agosto 2017, p. 21.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por David Fernández Ferreiro, titulado Os amantes.
- Helena Gómez Villanueva, “Na orixe, a… (‹‹allegro molto vivage››)”, Diario de
Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de relato curto”, 26 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Helena Gómez Villanueva, titulado Na orixe, a… (‹‹allegro
molto vivage››).
- Khadija Ibrahimi, “A escaleira de caracol”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 26 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Khadija Ibrahimi, titulado A escaleira de caracol.
- Yaël Lorenzo Osorio, “Toxcidade”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 27 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Yaël Lorenzo Osorio, titulado Toxcidade.
- Inés García Figueira, “Claustrofobia”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 27 agosto 2017, p. 19.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Inés García Figueira, titulado Claustrofobia.
- Damián Pujales Souto, “Fun eu”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 28 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Damián Pujales Souto, titulado Fun eu.
- Enzo Ramírez Fuenmayor, “Novembro”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame
de relato curto”, 28 agosto 2017, p. 17.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Enzo Ramírez Fuenmayor, titulado Novembro.
- Sara Ríos Pérez, “Ensina os dentes”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de
relato curto”, 29 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Sara Ríos Pérez, titulado Ensina os dentes.
- Sonia Vidal Bujía, “Invisible / agardando / a derradeira espera / o último momento”,
Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V Certame de relato curto”, 29 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Sonia Vidal Bujía, titulado Invisible / agardando / a derradeira
espera / o último momento.
- Sergio Meis Casalderey, “Verbas esquecidas”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 30 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Sergio Meis Casalderey, titulado Verbas esquecidas.
- Giovana Cousiño Piñeiro, “Remuíño de palabras”, Diario de Pontevedra, “Dverano”,
“V Certame de relato curto”, 30 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Giovana Cousiño Piñeiro, titulado Remuíño de palabras.
- María del Carmen Gómez Otero, “Onde quedamos?”, Diario de Pontevedra,
“Dverano”, “V Certame de relato curto”, 31 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por María del Carmen Gómez Otero, titulado Onde quedamos?.
- Ana Isabel López Lahera, “De cando en vez”, Diario de Pontevedra, “Dverano”, “V
Certame de relato curto”, 31 agosto 2017, p. 17.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por María del Ana Isabel López Lahera, titulado De cando en vez.
- Fernando Tomé Rodríguez, “Eu agardando ao meu amigo”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, “V Certame de relato curto”, 1 setembro 2017, p. 58.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Fernando Tomé Rodríguez, titulado Eu agardando ao meu
amigo.
- Xosé Adrián Blanco Cortegoso, “Olladas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “V
Certame de relato curto”, 1 setembro 2017, p. 58.

1305

Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Xosé Adrián Blanco Cortegoso, titulado Olladas.
- Sara Caride Blanco, “A rutina ten dobre final”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y
además”, “V Certame de relato curto”, 3 setembro 2017, p. 12.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Sara Caride Blanco, titulado A rutina ten dobre final.
- José M. Domínguez Ventín, “Spoiler”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y además”,
“V Certame de relato curto”, 5 setembro 2017, p. 14.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por José M. Domínguez Ventín, titulado Spoiler.
- Raimundo Fernández Gómez, “H”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y además”, “V
Certame de relato curto”, 5 setembro 2017, p. 14.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Raimundo Fernández Gómez, titulado H.
- José Manuel Fernández González, “Nubeiros de avaricia”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra. Y además”, “V Certame de relato curto”, 6 setembro 2017, p. 12.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por José Manuel Fernández González, titulado Nubeiros de
avaricia.
- Eugenio González Benavides, “É un segredo”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y
además”, “V Certame de relato curto”, 6 setembro 2017, p. 12.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Eugenio González Benavides, titulado É un segredo.
- Federico Limeres Arias, “Pena de banco”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y
además”, “V Certame de relato curto”, 7 setembro 2017, p. 14.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Federico Limeres Arias, titulado Pena de banco.
- Ramón Méndez Paz, “Desamor”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y además”, “V
Certame de relato curto”, 7 setembro 2017, p. 14.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Ramón Méndez Paz, titulado Desamor.
- José Manuel Panadero Fernández, “A primeira carreira”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra. Y además”, “V Certame de relato curto”, 8 setembro 2017, p. 14.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por José Manuel Panadero Fernández, titulado A primeira carreira.
- Leire Pérez Añel, “Rescaldos”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y además”, “V
Certame de relato curto”, 8 setembro 2017, p. 14.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Leire Pérez Añel, titulado Rescaldos.
- Manuel Pérez Lourido, “Contos e mentiras”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y
además”, “V Certame de relato curto”, 9 setembro 2017, p. 12.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Manuel Pérez Lourido, titulado Contos e mentiras.
- José Manuel Rodríguez Gómez, “Non te esquezas de min”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra. Y además”, “V Certame de relato curto”, 9 setembro 2017, p. 12.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por José Manuel Rodríguez Gómez, titulado Non te esquezas de
min.
- María Salinas García, “Lazos”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y además”, “V
Certame de relato curto”, 10 setembro 2017, p. 16.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por María Salinas García, titulado Lazos.
- Manuel Tudela Díaz, “A montaña”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y además”, “V
Certame de relato curto”, 10 setembro 2017, p. 16.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Manuel Tudela Díaz, titulado A montaña.
- Aránzazu Vaquero González, “María sen n(h)ome”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra.
Y además”, “V Certame de relato curto”, 11 setembro 2017, p. 10.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Aránzazu Vaquero González, titulado María sen n(h)ome.
- Elisa Vidal Carballa, “Un tempo novo”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y además”,
“V Certame de relato curto”, 11 setembro 2017, p. 10.
Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Elisa Vidal Carballa, titulado Un tempo novo.
- Marcela Vilas Martínez, “O pendente precioso”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra. Y
además”, “V Certame de relato curto”, 12 setembro 2017, p. 14.
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Sección que acolle relatos finalistas na quinta edición deste certame. Neste caso
reprodúcese o escrito por Marcela Vilas Martínez, titulado O pendente precioso.

III Concurso Fotográfico Campus da Auga-Scholaris
O campus universitario de Ourense convoca este certame dirixido a estudantes da ESO e
Bacharelato das provincias de Ourense e Pontevedra. A edición de 2017 tivo como eixe
central “Auga, Ciencia e Desenvolvemento Sustentable” e as persoas interesadas debían
enviar unha fotografía acompañada dun relato até o 15 de marzo de 2017. O certame conta
con tres premios, sendo os dous primeiros tablets e o terceiro un lote de libros.

V Concurso de Relatos Curtos da Fundación Fernando Blanco de Lema
Creado en 2013 pola Fundación Fernando Blanco de Lema (Cee, A Coruña), coa
colaboración da Deputación Provincial da Coruña e da Estación de Servicio Bazarra. Este
concurso, centrado no tema da emigración, diríxese ao alumando dos centros escolares
dos concellos de Carnota, Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos,
Muxía, Vimianzo e Zas. Presentáronse un total de douscentos vinte e nove relatos, nas
dúas categorías: A (2º e 3º Ciclo de Primaria) e B (ESO), e os premios consisten nas dúas
categorías en 150 euros e un diploma para o primeiro premio; 100 euros e un diploma,
para o segundo; e 50 euros e un diploma para o terceiro premio. Na edición
correspondente ao ano 2017 o xurado, composto por por Darío Areas, Coordinador del
Museo, Víctor Castiñeira, Técnico de Cultura del Concello de Cee, r José Ramón Rey,
Técnico de la Biblioteca Francisco Mayán, decidiu outorgar, na categoría A, o primeiro
premio a Yaiza Otero Caamaño, o segundo para Yago Regueira Bugallo e o terceiro
premio para Marina Calo Bujeiro; e na categoría B, o primeiro premio foi para Paula
Pérez Trillo, o segundo para Noa Lema Rial e o terceiro para Aridia Lema Costa.
Referencias varias:
- Cibrán Canedo, “Premios Fernando Blanco”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 19 febreiro 2017, p. 35.
Dá conta da celebración da quinta edición do certame ao mesmo tempo que nomea as
entidades participantes no patrocinio e na organización deste.

XVIII Concurso de debuxo e relato da Filloa
Organizado pola comisión organizadora da MOEXMU (Mostra Exposición de
Muimenta), poden participar os estudantes de Educación Primaria e Secundaria de
calquera centro público ou privado dos concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei,
Cospeito, Guitiriz, Meira, A Pastoriza, Rábade e Vilalba. Estabelécense tres categorías:
até os sete anos, de oito a once e de doce a dezaoito e hai tres premios por categoría
(gañador, finalista e semifinalista). O formato debe ser de dous folios como mínimo e
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cinco como máximo, manuscritos ou mecanografados, por unha soa cara. Os traballos
deben entregarse sen asinar indicando no encabezamento o título e/ou lema adoptado polo
autor, xunto dun sobre cos datos persoais do autor, na Mostra Exposición de MuimentaMOEXMU (Asociación de Empresarios de Muimenta, Recinto Feiral “Manuel Vila
López”, s/n, Muimenta, 27377, Cospeito). O xurado estará formado polo presidente e un
membro da comisión organizadora da MOEXMU, o alcalde do Concello de Cospeito ou
un representante deste, un membro da xunta directiva da Asociación de Comerciantes,
Empresarios, Profesionais, Gandeiros e Autónomos de Muimenta; un representante da
Universidade de Santiago de Compostela, un empregado da entidade financieira
patrocinadora do concurso e dúas persoas independentes das anteditas organizacións. Na
edición correspondente ao ano 2017 os gañadores foron, en relato, Irene Rey e María
Otero (categoría de sete a nove anos), e Natalia León e Carolina Prieto (de dez a doce
anos); Mercedes Veiga e Antía Vaamonde (de trece a dezaoito).
Referencias varias:
- M. R., “Convocado el concurso de dibujo y relato sobre la Festa da Filloa”, El Progreso,
“A Chaira”, 22 febreiro 2017, p. 18.
Dá conta da celebración da decimo oitava edición do premio, na que a temática será a
propia Festa da Filloa, paralelamente, achega información sobre as entidades implicadas
e o cometido do premio.
- C. P. R., “El XVIII Concurso de Debuxo e Relato da Filloa premia 14 trabajos de siete
centros”, El Progreso, “A Chaira”, 28 abril 2017, p. 23.
Dá conta dos gañadores da presente edición ademais dos gañadores da modalidade de
debuxo. Engade información sobre a exposición dos traballos no recinto ferial Manuel
Vila de Muimenta durante a Festa da Filloa.
- R. L., “Gastronomía e filloas de autor”, El Progreso, “Festa da Filloa en Muimenta”,
30 abril 2017, p. 63.
Dá conta da festa da filloa e repasa brevemente a participación na edición deste ano.
_____, “A filloa inspira obras literarias e pictóricas dos escolares chairegos desde o
2000”, El Progreso, “Festa da Filloa en Muimenta”, 30 abril 2017, p. 65.
Informa dos gañadores do certame e repasa a historia do premio como o propósito polo
que foi creado.

Certame Francisco Añón de Poesía
Ver o apartado X.2. deste Informe.

X Certame literario IES Ferrol Vello
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Co obxectivo de estimular a creación literaria e fomentar a súa difusión entre a mocidade,
os Departamentos de Lingua Castelá, Lingua Galega, Inglés e Francés do IES Ferrol
Vello, convocan esta certame dirixido ao alumnado do IES Ferrol Vello e de 3º ciclo de
Primaria dos centros adscritos CEIP Cruceiro de Canido e San Rosendo. Estabelecéronse
tres categorías: A (5º e 6º de Primaria), B (1º e 2º de ESO) e C (3ºe 4º de ESO) e dúas
modalidades (Poesía e Relato Curto). Na modalidade de poesía debían presentarse dous
poemas como mínimo, con tema e forma libres, e na modalidade de relato curto, a
extensión máxima foi de tres folios impresos ou cinco manuscritos. Os traballos debían
estar escritos en lingua castelá, galega, inglesa ou francesa, ser orixinais e inéditos e
entregarse baixo lema ou pseudónimo, xunto cun sobre cos datos persoais do autor.
Concédense dous galardóns en cada categoría que consisten nun cheque regalo por valor
de 60 euros en material deportivo/roupa e un libro, o primeio premio; un cheque regalo
por valor de 30 euros en material deportivo/roupa e un libro, o segundo premio; e os
galardóns dos accésits son un cheque regalo por valor de 20 euros en material
deportivo/roupa e un libro. Na edición presente, correspondente ao curso 2016/2017, o
primeiro galardón para a modalidade de galego foi para Sofía González Ferreira, con
Despois da choiva, e cun accésit para Lucas Marino Lanza, por Poema 2.

II Certame de Relato Histórico IES Lois Peña Novo
Concurso organizado pola biblioteca do IES Lois Peña Novo, de Vilalba, no cal pode
participar todo o alumnado de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de Galicia. Os
relatos tratarán ou estarán ambientados de maneira evidente nun contexto histórico real
da historia da humanidade. Os relatos serán orixinais, inéditos e escritos en galego,
castelán, inglés, francés ou portugués. A extensión máxima será de dez páxinas. Deberán
entregarse na biblioteca do IES Lois Peña Novo antes do 12 de xuño e o día 26 será o
veredicto do xurado. Haberá un relato gañador, finalista e pode que mencións especiais.
O premio consistirá nun bono de 200 euros (gañador) e 75 euros (finalista).

X Certame literario IES Sanxenxo
Co obxectivo de fomentar a creatividade literaria e animar a ler e a escribir, o IES de
Sanxenxo, a través da biblioteca do centro e en colaboración cos departamentos de galego,
castelán, plástica e normalización lingüística convoca este certame. O traballo pode estar
escrito en lingua galega ou castelá e en prosa ou verso, cunha extensión dun folio a dobre
cara. Existen catro categorías: A (3º ciclo de Primaria), B (1º ciclo de ESO); C (2º ciclo
de ESO) e D (Bacharelato) e dous premios de 50 euros e 30 en cada categoría, mediante
vales canxeábeis nas librarías. Na edición correspondente ao ano 2015 o prazo de entrega
pechou o 14 de maio e contou coa presenza do autor Roberto Salgueiro. A entrega dos
premios fíxose o 11 de xuño no Auditorio Emilia Pardo Bazán.

IX 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
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e fomentar o uso da lingua galega. Poden presentarse individualmente ou por equipos. As
modalidades son poesía e narrativa e hai dúas categorías: 1º categoría son 3º e 4º de
Primaria, e 2º categoría 5º e 6º de Primaria. Os galardóns consisten en 100 euros para os
primeiros premios, 80 para os segundos e 50 para cada un dos terceiros gañadores das
dúas categorías. Na edición correspondente ao ano 2017, o xurado do certame estivo
composto pola profesora Dolores Vilaverda, o escritor Manuel Portas e o poeta Ismael
Ramos. Na modalidade de narrativa (categoría de até trece anos) o gañador foi Daniel
Souto, do concello de Brión, coa obra Vía libre. O segundo clasificado foi Manuel Muñoz,
de Carballo, coa peza O mundo imaxinario de Uxío, mentres que na terceira posición
quedou Rosalía Sáez, de Santiago de Compostela, co traballo O rostro dun asasinato. Na
segunda categoría (dos catorce aos dezasete anos) a gañadora foi Iria Freire, de Negreira,
coa obra Unha gaiola para a luz. A segunda clasificada foi Ana Barros, de Marín, coa peza
Bala Perdida, e na terceira posición quedou Lucía Fuentes, tamén de Negreira, co traballo
A vida de Marta. Na terceira e última categoría (dezaoito anos ou máis) o gañador foi
Antonio Piñeiro, de Ribeira, con Sinfonía con quinto esquerda. A segunda posición foi
para Santiago Casal, de Oleiros, coa peza Pel de mazá, mentres que na terceira posición
quedou Martiño Maseda, de Vilalba, co traballo Omnisciencia. Na modalidade de poesía
(categoría de até trece anos) o primeiro premio foi para Paula Domínguez, de Pontevedra,
coa obra Romance da moza que quería ser tamén andoriña. O segundo clasificado foi
Anxo Villanueva, de Ames, coa peza Monstro, mentres que na terceira posición quedou
Rodrigo Fontán, tamén de Ames, co traballo A gata saleta. Na segunda categoría (dos
catorce aos dezasete anos) o primeiro premio foi para Manuel Xiráldez, de Brión, coa
obra De amor en vela. O segundo premio recaeu en Laura López, de Lugo, coa peza
Pergameos Contemporáneos, e na terceira posición quedou Irene Rico, de Burela, con
Euxénese poética. Por último, na categoría de dezaoito anos ou máis, a gañadora foi
Arancha Nogueira, de Ourense, coa obra Para ser de ti, a segunda clasificada foi Sara
Villar, de Silleda, coa peza The dreamers, e na terceira posición quedou Luís Rodríguez,
de Ames, co traballo Deus: Making off.
Referencias varias:
- M. T., “Convocan el noveno certamen literario Intercentros para escolares de Ames”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 23 abril 2017, p. 32.
Dá conta da convocatoria desta edición do certame como dalgunhas das principais bases
do concurso.

III Concurso Literario Escolar “Inventa unha flor”
Certame literario escolar en lingua galega convocado pola Asociación Sociocultural
Muíño do Vento, coa colaboración dos centros educativos do ferrolán barrio de Canido
(CEIP Cruceiro, CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte, Colexio San Rosendo e IES
Canido) para promover a participación na festa dos Maios, de gran tradición nesa zona.
A denominación do certame, “Inventa unha flor”, responde a unha tentativa para lembrar
e estimular “os valores de cooperación, non violencia, beleza e respecto pola Natureza
mediante a palabra e o mantemento dos costumes populares e da lingua” galega. O
premio, de carácter simbólico, consiste na publicación conxunta dos textos gañadores
nunha edición dixital e na semente dunha árbore. Cada centro educativo participante
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encargarase de organizar o certame segundo as súas posibilidades e idade do alumnado e
de estabelecer as categorías que considere oportunas. Os textos presentaranse en tamaño
12 e a súa extensión non será superior a dúas páxinas DIN-A4, incluída a ilustración. O
fallo do xurado coñecerase o 3 de maio.

Premios Irmandade do Libro
Ver o apartado X.5. deste Informe.

Premios Día do Libro, Letras Galegas e Nadal
Son moitos os concellos, colexios (APAS), asociacións, centros culturais e comerciais
etc., que, por medio das súas bibliotecas, concellarías de cultura, aulas de normalización,
gabinetes e ámbitos culturais convocaron premios para animar a xente nova e adulta a
participar con motivo do Nadal e do Día das Letras Galegas, ben con relatos,
microrrelatos, redaccións, poesías ou debuxos, como é o caso dos concellos de Ames, A
Pontenova, Baiona, Begonte, Carnota, Marín, Melide, Monforte, Negreira, Ordes, Oroso,
Outeiro de Rei, Rois, Santa Comba, Sarria, Sober, Soutomaior, Taboada,Vedra, Vilalba e
Xermade; de empresas como Feiraco; de asociacións como as ANPAS de Catoira, Valga
e Pontecesures, a ANPA do colexio Apóstol Santiago, a Coordinadora Comarcal Terras
do Umia (integrada polos equipos de dinamización dos centros educativos de Barro,
Caldas, Curtis, Moraña e Portas), a Asociación Cultural Andarela de Sanxenxo, a
Asociación Cultural de Santomé (Marín), a Asociación Falcatrueiros, o Liceo Casino de
Tui, a Obra Social de Novacaixagalicia e a Biblioteca Provincial de Lugo; e centros de
ensino como o colexio Compañía de María e o CEIP A Carballeira (Lourizán).
Referencias varias:
- C. P. R., “Premiadas oito obras de Vilalba no Certame de Poesía Infantil Nadal 2016”,
El Progreso, “A Chaira”, 14 xaneiro 2017, p. 22.
Informa dos autores premiados no certame e das súas obras: Sara Gayoso Cortiñas, con
Estrela, Sara Insua Pérez, con O Nadal e Ana Montenegro Teijido, con O nadal. Na
categoría B os recoñecementos foron para Sergio Ocampo Verdes, con O nadal, Laura
Fraga Paz, con O nacemento do neno, e Raúl díaz Rodríguez, con O nadal. Na categoría
C a premiada, por partida dobre, foi María Canzón, polas obras tituladas Entre o Nadal e
Unha noite mentres durmía.
- C. A., “El Certamen de Poesía Infantil Nadal 2016 de Xermade premia a cinco
escolares”, El Progreso, “A Chaira”, 15 xaneiro 2017, p. 18.
Informa dos autores premiados no certame e das súas obras: Alba González Romero, con
Cantemos ao nadal, Aroa Blanco Prieto, con O nadal é especial e Samuel Prieto
Hernández, con O nadal. Na categoría B os recoñecementos foron para Samuel Maceira
Carreira, con Un nadal sen igual, e Antía López Bermúdez, con Lembranzas do nadal.
- Marta Becerra, “Inspirados por las letras”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 24
febreiro 2017, p. 12.
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Dá conta da entrega de premios a dezaoito escolares no certame Poesía de Nadal. Os
premiados nesta edición foron Joaquín Carrera Fernández, Darío López Sanjurjo, Eva
Vázquez Martínez, Adriana Fernández Pazó, Claudia Carril Caballero, María Penas
García, Yaiza, Julia Rodríguez Menéndez, Carís Hernández Eirós e Elena Vilela Vázquez.
- M. R., “Abierto el plazo para presentar los trabajos al Certame Xuvenil das Letras
Galegas”, El Progreso, “A Chaira”, 24 abril 2017, p. 12.
Dá conta da celebración desta edición do certame e recolle algunhas das principais bases
do concurso.
- C. A., “La biblioteca de Xermade abre el plazo para el certamen Letras Galegas 2017”,
El Progreso, “A Chaira”, 27 abril 2017, p. 20.
Dá conta da apertura do prazo para presentar obras ao certame, ao mesmo tempo, achega
algunhas das principais bases para a participación no premio.
- P. P., “O Hipódromo organiza o Premio do Día das Letras Carlos Casares”, La Región,
“Provincia”, 4 maio 2017, p. 23.
Dá conta que o Hipódromo de antela celebrará unha carreira as 14,00 horas denominada
“Premio do Día das Letras Carlos Casares” en conmemoración do recoñecemento ao
autor Carlos Casares no Día das Letras Galegas. O gañador da proba un premio
económico e un libro do autor conmemorado.
- C. N., “Alumnos do Sequelo e do Mestre Landín descúbrense como poetas”, Diario de
Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 469, “O Morrazo”, “Marín”, 13 maio 2017, p. 4.
Dá conta dos premiados do XIX Certame-Premio de poesía escolar do Concello de Marín,
no que os gañadores foron Pedro Abrokwah Solla, Pedro Ares Touriño e Raquel de la
Torre Carabelos do CEP Sequelo e Álvaro Pastoriza Gómez, Natalia Pérez del Río e
Cristina Gallego Trabazo do IES Mestre Landín. Tamén achega información sobre o
cometido do concurso ademais de achegar a data e o lugar de entrega dos premios.
- M. R., “Premiados cinco escolares de Vilalba en un certamen de prosa y poesía”, El
Progreso, “Comarcas”, 16 maio 2017, p. 16.
Dá conta dos gañadores do Certame Literario das Letras Galegas, Carlota Millor, con O
tesouro de Any, Icía Saavedra con Galicia, Sara López, con Os gatiños agarimosos,
Bruno González, con A pesca, e, finalmente, concedeuse un accésit a Daniel Castro por
A noite de San Xoán.
- C. F., “Rocío Leira Castro gaña o XIX Certame de Poesía Concello de Marín”, Diario
de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 16 maio 2017, p. 18.
Dá conta da gañadora desta décimo novena edición do certame, Rocío Leira Castro.
Achega información sobre a composición do xurado e o obxectivo do certame.
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- C. P. R., “La biblioteca de Xermade premia ocho obras en un concurso de dibujo y
relato”, El Progreso, “A Chaira”, 17 maio 2017, p. 18.
Dá conta dos gañadores das dúas categorías do concurso, debuxo e relato. Na modalidade
de narrativa as gañadoras foron Alba González Romero, Xiana Paz Ferreiro e Antía López
Bermúdez.
- Suso Souto, “El concurso literario premió 18 obras de escolares ribeirenses”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 20 maio 2016, p. 34.
Informa da participación no certame, no que se presentaron trescentas setenta e dúas
creacións, e informa dos premiados. Na modalidade de prosa gañaron Elena Abad
Ramírez, Arancha Lojo Fernández, Reyes Lobera Muñiz, David Casais Bbargiela, Laura
Santiago Beceiro e Carla Villagrán. Na modalidade de poesía os gañadores foron Marta
Crujeiras Morlán, Sergio Fernández Blanco e Raquel Martís Perez, Alexandra Mariño
Rama, Juan Francisco Tomé Sampedro e Ana Vidal Pérez ademais dun accésit a Nicolas
Mosquera Sánchez. Na modalidade de banda deseñada, os gañadores foron Marina
Ribeiro Fernández, Pedro Romero Ayaso, Anahí Shantal Oruna Rosales, Xabier Martín
Lois, Laura Santiago Beceiro e Daniel Simarro Pizarro.
- Marta Becerra, “Inspirados por Casares”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 21
xuño 2017, p. 11.
Comenta a entrega de premios o Día das Letras Galegas na Biblioteca Nodal. 31 foron
os alumnos premiados polos seus debuxos e redaccións en diferentes categorías dende os
oito anos até os dezaseis.
- María Renduelles, “Feiraco otorgou os galardóns do seu certame do Día das Letras”, El
Correo Gallego, “Área Compostela/Ames”, 5 xullo 2017, p. 29.
Dá conta da entrega de galardóns do certame convocado por Feiraco e nomea os relatos
e os autores premiados: “O candil cala” de Vili Rei, “Pan duro” de Alba Sánchez; “O mar”
de Ariadna Fernández na categoría de adultos; e “Morriña” de Candela Millán e Ana Rosa
Cantalejo e “Nun recuncho do ceo”, de Alba Suárez na categoría xuvenil.
- C. A., “La biblioteca de Vilalba convoca un certamen de poesía infantil por Navidad”,
El Progreso, “A Chaira”, 1 decembro 2017, p. 26.
Informa que o concurso constará de diferentes fases e tres categorías para nenos de entre
oito e dezaseos anos coa temática de poemas de Nadal. Non hai límite de traballos para
entregar pero todos eles deberán estar escritos en lingua galega. Os gañadores recibirán
un diploma e varios libros.
- Melissa Gómez, “La Navidad y su mirada inocente”, Diario de Pontevedra, “Diario do
Morrazo”, n.º 504, 23 decembro 2017, contracuberta.
Recolle a Ángela Farto, Fabián Cancela e Natalia Farto como gañadores do concurso de
contos de Nadal organizado polo Ateneo Santa Cecilia. O premio tamén contou cunha
categoría de debuxo que expuxo as obras dos participantes mo novo local do Ateneo.
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Concurso Contádenos o voso Día das Letras da RAG
Primavera das Letras abre un espazo de participación para que os centros escolares de
toda Galicia nos relaten como celebran o 17 de maio. O obxectivo é promover e festexar
as Letras durante toda a primavera. Entre todos os participantes sortéanse como agasallo
varios lotes de libros. As escolas recibirán un diploma acreditando a súa participación.
Nesta edición, cada centro poderá participar co proxecto ou proxectos desenvolvidos
arredor de Carlos Casares que desexe, tanto con aqueles que poidan implicar o conxunto
da comunidade escolar coma con outros de aula, curso, etapa etc. Os colexios deben
enviar as ligazóns correspondentes a estas iniciativas ao correo electrónico
contacto@primaveradasletras.gal. Se non contan con páxina web ou blog, poden remitir
o material a este mesmo enderezo electrónico. O certame “Contádenos o voso Día das
Letras” está aberto a todos os centros escolares de Galicia. O alumnado deberá
desenvolver algunha actividade relacionada coa autora homenaxeada no Día das Letras
Galegas. Establécense dúas categorías: infantil e primaria. Cada centro poderá participar
co proxecto ou proxectos que desexe, tanto con aqueles que poidan implicar o conxunto
da comunidade escolar coma con outros de aula, curso, etapa etc. Os responsábeis de cada
proxecto amosarán na páxina web do seu centro, ou nun espazo virtual similar (bitácora
da aula ou da biblioteca, canle de Youtube do colexio…) a actividade/s ou iniciativa/s
realizada/s: contos, poesías, carteis, cancións, audios, vídeos… Os centros deben enviar
a/s ligazón/s correspondentes á/s súa/s iniciativa/s ao correo electrónico
contacto@primaveradasletras.gal. Se non contan con páxina web ou blog, poden remitir
o material a este mesmo enderezo. No asunto deberá indicarse “Certame Contádenos o
voso Día das Letras” e o nome do centro. As iniciativas recibidas incluiranse nun espazo
especial da páxina web de Primavera das Letras. Na edición de 2017 resultaron premiados
o centro Antonio Fernández López de Oural (Sarria), o centro de infantil e primaria do
Carballal (Marín), o Carlos Casares de Vilariño (Nigrán), o Plurilingüe Os Casais (Fene)
e o Colexio Rural Agrupado Amencer (Ribadavia).
Referencias varias:
- A. C. V., “O colexio de Oural recolle un premio da RAG por un traballo sobre Casares”,
El Progreso, “Sarria”, 25 outubro 2017, p. 21.
Dá conta que trece alumnos recolleron na sede da RAG o premio por unha obra adaptada
de As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, que xa conta con case sete mil
reproducións en Youtube. O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, foi o encargado de
entregar o premio e a escritora Fina Casalderrey encargouse de dirixir o evento.

Concurso escolar de contos e poesía “Poeta Lorenzo Varela”
Creado pola asociación sociocultural Falcatrueiros de Monterroso (Lugo) para
conmemorar o Día das Letras Galegas. Pode concorrer o alumnado de calquera centro
educativo, público ou privado de Primaria, ESO e Bacharelato, cun traballo inédito en
lingua galega, axustado á normativa vixente, e sobre un tema libre. Estabelécense catro
categorías: A: nenos de seis a oito anos, cun máximo de dous folios DIN-A4 por conto,
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por unha cara e a dobre espazo; B: nenos de nove a once anos, cun máximo de catro folios
DIN-A4 por conto e/ou dúas poesías de doce a dezaseis versos, por unha soa cara e a
dobre espazo; C: nenos de doce a quince anos, cun máximo de catro folios DIN-A4 por
conto e/ou tres poesías de doce a dezaoito versos, por unha soa cara e a dobre espazo; e
D: mozos de dezaseis a dezaoito anos, cun máximo de cinco folios DIN-A4 por conto
e/ou catro poesías de doce a dezaoito versos, por unha soa cara e a dobre espazo. Os
traballos entregaranse na secretaría dos centros onde cursen os estudos, ou na Oficina de
Falcatrueiros, ou ben por correo a: Asociación Sociocultural Falcatrueiros, rúa Mestre
López Losada s/n, 27560 Monterroso, Lugo. Os traballos irán acompañados dun sobre
pechado en que figuren os seguintes datos: nome e idade do participante, curso e centro
onde estuda, e teléfono de contacto. Concédense tres premios por categoría: diploma,
medalla e un lote de libros ou material escolar. Os gañadores daranse a coñecer na páxina
en liña de Falcatrueiros así como nas redes sociais na que está presente, tamén nos
taboleiros dos propios centros de estudo, así como na prensa.

Certame literario-pedagóxico sobre a poesía de Lorenzo Varela
Premio convocado polo Concello de Monterroso e o Instituto de Estudos Ulloáns, coa
colaboración de AdaWeb que inclúen dúas modalidades en galego e castelán. Os traballos,
redactados en galego, que se presenten deberán ser un comentario sobre un destes cinco
poemas: “A Rui Xordo”, “Eramos tres irmáns”, “O galo”, “Compañeiros da miña
xeración mortos ou asesiñados” e “Castelao”. A extensión non será superior a quince
páxinas, escritas por unha soa cara, a dobre espazo e con letra tipo Times New Roman de
12 puntos. Outorgaranse tres premios: 1.000, 700 e 300 euros. Os traballos premiados
publicaranse despois nunha edición destinada aos centros de ensino de Galicia. O prazo
de entrega remata o 15 de outubro de 2016.
Referencias varias:
- A. Reboredo, “Patricia Arias y Cristina Souto ganan el certamen literario Lorenzo
Varela”, El Progreso, “Comarcas”, 19 novembro 2016, p. 22.

II Concurso literario CEIP Manuel Sueiro
Certame convocado polo CEIP Manuel Sueiro coa intención de que as crianzas se
interesen e mergullen na lectura e na escritura. Poderá participar todo o alumnado de
infantil e primaria e cada centro pode presentar un ou varios traballos. A adaptación da
obra, sinalada na convocatoria de cada ano, será en lingua galega e de técnica libre.
Haberá un único premio de 100 euros. Na edición correspondente ao ano 2015 o libro
escollido foi Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda,
e o prazo pechouse o 1 de maio. Resultou gañador o traballo titulado Mellor adaptación
de obra literaria universal feito polo CEIP Curros Enríquez de Celanova. Tamén se
premiou o CEE O Pino pola súa orixinalidade.
Referencias varias:
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- Cristina R., “Entrega de premios literarios Manuel Sueiro”, La Región, “Xornal
escolar”, n.º 35, “Hiperactivos”, “Axenda de actividades”, 10 xuño 2015, p. 2.
Infórmase da entrega de premios no que resultou gañador o CEIP Curros Enríquez de
Celanova. Sinala que o obxectivo deste concurso ten como finalidade espertar o interese
dos rapaces pola lectura e que nesta convocatoria o libro escollido foi Historia de una
gaviota y del gato que le enseñó a volar.

IV Certame de Banda Deseñada de Mesía
Concurso convocado dende 2012 polo Concello de Mesía (A Coruña) e o CPI de Xanceda
para conmemorar o Día das Letras Galegas. Poderá concorrer o alumnado de todos os
centros educativos deste concello cunha creación individual de dúas páxinas e temática
libre que se axuste ao modelo que deben recoller nos centros educativos ou na Casa da
Cultura. As creacións entregaranse nos propios centros educativos, acompañadas dun
título e alí asignaráselle un número. O prazo de entrega remata o 30 de abril, e no mes de
maio exporanse no CPI e no blogue bdmesia.blogspot.com. O xurado está composto pola
Comisión de Biblioteca do Consello Escolar do CPI de Xanceda e presidido por un
ilustrador galego, quen colabora co certame e ilustrou o cartel promocional. Valorarase o
uso correcto e creativo da lingua, a orixinalidade, a lexibilidade, a presentación, e a
historia. En cada categoría dos niveis de ensino concederanse tres premios e dúas
mencións especiais (unha para a creación máis valorada no blogue e outra para a mellor
que teña como tema a figura á que se dedica nesa edición o Día das Letras Galegas) e os
galardóns entregaranse na Semana das Letras Galegas. Na edición correspondente ao ano
2015 convocouse o premio para celebrar o Día das Letras Galegas.
XLV Certame Literario Minerva. Colexio Peleteiro de Santiago
Certame convocado polo Colexio Manuel Peleteiro de Santiago dende o ano 1972 e
conseguido por escritores consolidados hoxe en día como Lois Diéguez, Ánxeles Penas,
Darío Xohán Cabana, Anxo Rei Ballesteros, Suso de Toro ou Xabier Queipo. Nel pode
participar o alumnado de segundo ciclo da Educación Secundaria Obrigatoria e de
Bacharelato, que curse os seus estudos en centros de Galicia e non teña cumpridos os
vinte anos o 31 de decembro do ano en curso. Os traballos deben ser orixinais e inéditos,
escritos en lingua galega e poden concorrer nas seguintes modalidades: poesía (un
conxunto de tres poemas, de tema e formas libres) e narración (de tema libre e dunha
extensión máxima de seis folios, mecanografados a dobre espazo). Envíanse cinco
exemplares, con pseudónimo ou lema, xunto a un sobre pechado no que figuren os datos
do autor, e deben vir selados polo Seminario de Galego para acreditar a súa condición de
alumno ou alumna do centro. No exterior do sobre deben figurar o pseudónimo ou lema
e o título da obra e deben remitirse ao Certame Literario Minerva (Colexio M. Peleteiro,
San Pedro de Mezonzo, n.º 27, 15701 Santiago de Compostela). Concédense tres
galardóns en cada unha das dúas modalidades, de 750, 450 e 300 euros respectivamente,
medalla de prata conmemorativa do certame e publicación das obras galardoadas nun
libro editado polo centro que convoca o certame. O xurado, que está constituído por
escritores e profesorado de lingua ou literatura de distintos centros de Galicia, dá a
coñecer o seu ditame nos medios de comunicación e a entrega de premios celébrase no
decorrer dun acto literario organizado no centro educativo. Durante o acto, os galardoados
deben ler a súa obra total ou parcialmente. Na edición do ano 2017, entre un total de cento
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sesenta e catro traballos presentados, noventa e dous na modalidade de narración e setenta
e dous na de poesía, procedentes de toda Galicia, resultaron finalistas vintenove
narracións narracións e vintecatro triloxías poéticas. Desta obra o xurado acordou
outorgar os distintos premios do Certame. Na modalidade de narración, o xurado acordou
premiar a Alba Pérez Barcala, de dezaseis anos anos, alumna de 1º de Bacharelato do IES
de Cacheiras, Teo, polo seu relato Lembras?; 2º Premio, de 400 euros e medalla de prata
conmemorativa, a Sandra Ferreiro García, de dezaseis anos, alumna de 1º de Bacharelato
do IES Manuel García Barros da Estrada, pola súa obra Entre o deserto e a néboa; e o 3º
Premio, de 250 euros e medalla de prata conmemorativa, a Lucía Blanco Miguéns,
alumna de 1º de Bacharelato do Instituto Plurilingüe Eusebio da Guarda, da Coruña, pola
súa narración titulada Poemas por rematar; ademais, outorgáronse o seguintes accésits:
1º Accésit a Iago Fraga Vilas, de catorce anos, alumno de 3º de ESO do IES Francisco
Asorey de Cambados, polo seu traballo A despedida; 2º Accésit a Cecilia Fidalgo
Castromil, de dezaseis anos, alumna de 1º de Bacharelato do Colexio Manuel Peleteiro
de Santiago, polo seu traballo Pedro Pasamontanas; 3º Accésit a Iván Tubío Sanlés, de
dezasete anos, alumno de 2º de Bacharelato do IES da Pobra do Caramiñal, polo seu
traballo A tea. Na modalidade de poesía, o xurado outorgou o primeiro premio, de 600
euros e medalla de prata conmemorativa deste certame literario, a Alba Pérez Carrera,
alumna de 2º de Bacharelato no IES Rosais 2 de Vigo, pola súa triloxía A túa pegada; 2º
Premio, de 400 euros e medalla de prata conmemorativa, a Inés Outumuro Rodríguez, de
dezasete anos, que cursa 2º de Bacharelato no IES Eduardo Blanco Amor de Ourense,
polo seu poemario titulado Flor umbilical; 3º Premio, de 250 euros e medalla de prata, a
Iria Rivas Prieto, de dezaseis anos, estudante de 1º de Bacharelato no IES San Rosendo
de Mondoñedo, polo seu traballo Crónica dunha guerra; e os seguintes accésits: 1º
Accésit, a Carmela Franco Caaveiro, de dezasete anos, alumna de 2º de Bacharelato do
IES Moncho Valcarce, de As Pontes, pola súa obra Sen. O Xurado, na modalidade de
Poesía, estivo composto polo presidente Luís Alonso Girgado Crítico Literario e
investigador do Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades, e como
vogais Rosalía Morlán Poeta e membro do Padroado da Fundación Xosé Neira Vilas.
Olga López López Profesora de Lingua Galega e Literatura, tradutora e asesora técnica
na Secretaría Xeral de Política Lingüística, Ismael Ramos Castelo Poeta. Manuel Fonte
López Profesor do Colexio M. Peleteiro, na modalidade de Narración por Manuel
Quintáns Suárez Escritor e Crítico Literario como presidente, e como vogais Armando
Requeixo Cuba Crítico Literario e Secretario Científico do Centro Ramón Piñeiro para a
investigación en Humanidades, Anxos Sumai Narradora e investigadora do Consello da
Cultura Galega, Rosa Marta Gómez Pato Investigadora e profesora da Universidade de
Santiago e Mila Celeiro Arias Profesora do Colexio M. Peleteiro mais a Secretaria do
Certame foi Teresa González da Silva, Profesora do Colexio M. Peleteiro.
Referencias varias:
- M. Martínez, “Xa se coñece o fallo dos premios literarios Minerva”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 4 marzo 2017, p. 23.
Dá conta da participación no certame, dos vogais do xurado e dos gañadores desta
edición. Na modalidade de narrativa as gañadoras foron Alba Pérez Barcala, Sandra
Ferreiro García e Lucía Blanco Miguéns, non obstante, o xurado concedeu accésits a Iago
Fraga Vilas, Cecilia Fidalgo Castromil e Iván Tubío Sanlés. Na modalidade poesía as
gañadoras foron Alba Pérez Carrera, Inés Outumuro Rodríguez e Iria Rivas Prieto,
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ademais, o xurado decidiu entregar tres accésits a Carmela Franco Caaveiro, Laura Corral
Corral e Juan Carlos Rocamonde Quintela.
- Ana Iglesias, “Los Premios Minerva ʻadelantanʼ el futuro de las letras gallegas”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 31 marzo 2017, p. 33.
Dá conta do acto de entrega, celebrado no colexio Manuel Peleteiro, no que actuou como
mantedora a poeta Yolanda Castaño. Ao mesmo tempo, sinala obras e participantes
gañadoras en cadansúa modalidade.
- M. García, “Novos valores para a literatura”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Agenda”, “Para todos los públicos”, “Certame Minerva”, 31 marzo 2017, p. L10.
Dá conta da participación, dos gañadores e da asistencia ao acto de Yolanda Castaño.

XVII Premios Muralla de Lugo de Debuxo e Redacción Infantís
Co motivo do aniversario da concesión do título de Patrimonio da Humanidade a favor
do monumento, a Xunta de Galicia, o Excmo. Concello de Lugo, a Vicepresidencia
Primeira da Excma. Deputación Provincial de Lugo, a Universidade de Santiago de
Compostela, Telelugo e El Progreso, convocan estes premios dirixidos a nenas e nenos
até doce anos de idade. A temática debe referirse á muralla romana de Lugo, a paz, a
solidariedade e o respecto ao medio ambiente ou todos aqueles valores que contribúan
manifestamente á concordia, á convivencia e o entendemento entre os pobos do mundo,
sendo referencia obrigatoria a Muralla Romana de Lugo. O autor pode presentar un
máximo de dous traballos por categoría (debuxo, cun formato que non supere o 30x30
cm.; e relato que non supere os tres folios DIN-A4)e debe remitilos nun sobre cos seus
datos persoais, incluído o teléfono de contacto, ao diario El Progreso (Rúa Puro Cora, n.º
3, 27002 Lugo). Poden estar escritos tanto en galego como en castelán. Na edición de
2017 presentáronse un total de dous mil cicocentos setenta e sete traballos nas dúas
categorías de debuxo e redacción do certame convocado por El Progreso e Telelugo. O
xurado, formado pola presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro; a
alcaldesa, Lara Méndez; o presidente da Deputación, Darío Campos; o vicerreitor do
campus da USC en Lugo, Javier Bueno Lema e a xefa da área de Cultura da delegación
territorial da Xunta de Galicia, María José Gómez Rodríguez, outorgou o premio a Laura
Villa Latas, do IES Plurilingüe Eusebio de Guarda (A Coruña), na categoría de debuxo, e
María Armada Fontenla, do centro Castrelo de Miño (Ourense), na de redacción.
Referencias varias:
- X. C. V., “La historia como inspiración”, El Progreso, “Lugo”, “La semana por delante”,
8 maio 2017, p. 5.
Dá conta da participación no certame e da composición do xurado.
- M. P., “Una imaginación monumental”, El Progreso, “Lugo”, “XVII Premios Muralla”,
9 maio 2017, p. 10.
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Informa sobre os gañadores desta edición, repasa os datos de participación e recolle
declaracións dos persoeiros do xurado en torno ao propio premio.
- María Armada Fontenla, “Alma de poeta”, El Progreso, “Lugo”, “XVII Premios
Muralla”, 9 maio 2017, p. 11.
Achega o texto gañador do certame escrito por María Armada Fontenla, de Castrelo de
miño

VI Certame Na Procura do noso Cómic
Certame organizado pola biblioteca Francisco Mayán, conxuntamente coa corporación
municipal coa finalidade de realizar dun xeito permanente unha animación cultural que
afonde no ámbito cultural do concello de Cee. O certame terá un único premio de 90
euros. Na edición de 2017 a gañadora foi Carla Martínez Castreje e os accésits foron para
Marina Calo Bujeiro e Andrea López Lago.

Certame No Verán, refréscate cos libros
Creado en 2013 polo Concello de Marín para potenciar o emprego da lingua galega na
escritura entre o alumnado de Primaria do municipio marinense. Estabelécense tres
categorías: 1º e 2º (primeiro ciclo), 3º e 4º (segundo ciclo), e 5º e 6º (terceiro ciclo). O
gañador de cada categoría recibirá un cheque polo valor da totalidade do custo dos libros
de texto do próximo curso; o segundo, un cheque pola metade do custo dos libros; e o
terceiro, un cheque polo valor da terceira parte do custo do material escolar. As narracións
deberán tratar unha temática relacionada cos libros e o verán, ser inéditos e non
galardoados con anterioridade. Poderán ter unha extensión máxima de dúas páxinas en
formato DIN-A4, por unha soa cara. O concello ofrece a posibilidade de que cada centro
educativo realice unha preselección dos traballos a presentar entre o seu alumnado. As
narracións enviaranse nun sobre pechado onde se indique o nome e apelidos do alumno,
idade, curso e centro no que estuda, e un teléfono de contacto. Na edición correspondente
ao ano 2017 recibiron galardóns Noa Garrido Dasilva, coa obra O verán caluroso, Álvaro
Pereira Omil coa obra O xeneral Book. A batalla do verán, Hugo Santiago Villanueva co
traballo Os libros de amar nun verán especial, Pablo Maquieira Domínguez, por O mar
maravilloso, Pedro Abrokueah Solla, con Os libros de Xoán, Andrea Sanjorge Barcia, por
O verán da miña tía y Noa Pazos Reboredo, por Fermín o comelibros gañaron o V
Certame Literario No verán: refréscate cos libros.
Referencias varias:
- C. F., “Una veintena de trabajos optan al premio de ʻRefréscate con librosʼ, Diario de
Pontevedra, “Marín”, “O Morrazo”, 9 xuño 2017, p. 22.
Dá conta da participación no certame así como do lugar e data de entrega do premios
como a estrutura do certame.
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IX Concurso de relato curto Novos Talentos de Coca-Cola
Organízao a Fundación Coca-Cola para fomentar a escritura creativa entre os escolares
de 2º ESO e conta co apoio institucional da Consellaría de Educación da Xunta de Galicia.
Consta de dúas modalidades: relato curto e vídeo-relato, e dunha convocatoria a nivel
estatal en castelán e diferentes edicións do concurso a nivel autonómico, apostando polas
distintas linguas oficiais (galego, éuscaro e catalán). A edición en galego ten varias fases:
unha fase escolar, na que o docente seleccionou os alumnos que representan o centro
escolar na fase provincial, celebrada no mes de abril nas principais cidades galegas, na
que se escollen seis participantes, que reciben un obsequio e un lote de artigos marca
Coca-Cola. Posteriormente, na fase autonómica participan o relato gañador de cada sector
provincial que recibe unha viaxe de carácter cultural e de ocio, e na fase nacional
participan os dezasete finalistas e un xurado estatal selecciona os seis mellores relatos,
dos que sae o relato gañador. Os participantes teñen que escribir un relato curto en menos
de dúas horas a partir de seis palabras que deben incluír no traballo, dunha extensión
máxima de dúas follas. Na edición correspondente ao ano 2017, os finalistas dos seis
sectores territoriais foron: Os finalistas foron: Lucía Seijo do CPI As Mirandas (Ferrol),
Noela Sanjurjo do IES Antonio Fraguas (Santiago), Mireia Arcas do IES Leiras Pulpeiro
(Lugo), Santiago Gónzalez Gómez do CPR Sagrado Corazón de Celanova (Ourense),
Antía García Barbosa do IES Freixeiro (Vigo) y Sara Seijo Vila do CPIR La Inmaculada
de Ponteareas (Pontevedra). O galardón autonómico foi para Laura Timmer do Colexio
Sagrado Corazón de Jesús.
Referencias varias:
- C. R., “Coca-Cola sigue fomentando la escritura entre los escolares”, La Región,
“Xornal escolar”, n.º 92, 1 febreiro 2017, p. 2.
Dá conta do certame como dalgunha das principais bases, achega datos do seu
funcionamento e informa de que o prazo de inscrición aínda está aberto.
- María Abascal, “Nova edición do concurso de Relato Curto de Coca-Cola”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 11 marzo 2017, p. 35.
Dá conta da participación no certame, no que se acadaron trescentos sesenta aspirantes
nas catro provincias. Achégase información sobre o procedemento seguido pola
organización para escoller un gañador no ámbito autonómico.
- M. G. M., “Lo que esconde una caja de cartón”, Diario de Ferrol/ El Ideal Gallego,
“Sociedad”, 25 marzo 2017, p. 37.
Dá conta da etapa do certame na que participaron os finalistas da Coruña. Ao mesmo
tempo, faise mención á asistencia da anterior gañadora do premio, Verónica Rodríguez,
que tratou de trasladar ánimos aos participantes.
- Vicente Plaza, “Una caja misteriosa, eje del concurso de Relato de Coca-Cola”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 25 marzo 2017, p. 36.
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Informa da celebración dunha das probas do certame, na que se achega o dato de
participación de 561 aspirantes. Ao mesmo tempo, repásase a historia do premio, que
xorde no ano 1961.
- E. P., “Trece mil alumnos marcan un récord de participación no concurso Coca-Cola”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 9 maio 2017, p. 36.
Informa das cifras de participación no concurso, nunca antes acadadas. Tamén sinala cal
foi o estímulo creativo que os autores recibiron para elaborar o seu relato.
- Pepe Bao, “Un relato de Raquel Canabal gaña o concurso de Coca-Cola”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 maio 2017, p. 38.
Dá conta da gañadora da edición do concurso deste ano, Raquel Canabal Puentes, que se
consolida como a gañadora da provincia da Coruña. Ademais, informa dos participantes
finalistas a nivel provincial.
- Alberto Nova, “Una pontevedresa vence en el concurso Coca-Cola en Galicia”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 27 maio 2017, p. 37.
Comenta que a gañadora da 57 edición do Concurso Cocacola de Jóvenes Talentos de
Relato Corto foi unha alumna do colexio de Pontevedra Sagrado Corazón de Xesús. Laura
Timmer Hernando asistirá xunto cos gañadores das outras comunidades autónomas á Gala
Nacional de entrega de premios que celebrará a Real Academia Española.
- M. G., “Unha moza noiesa, entre os finalistas do premio ʻCoca-Colaʼ de relato curto”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 28 maio 2017, p. 35.
Dá conta da finalista na edición cincuenta e sete do concurso de relato, Aimara Ventoso,
así como a gañadora do certame, Laura Timmer Hernando.
- Nicolás Carro, “Escribo sobre lo que me ocurre día a día como si fuera un diario y lo
transformo en un cuento”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 23 xuño 2017, p. 65.
Realízas unha entrevista a Laura Timmer, gañadora autonómica deste certame, na que
fala da súa decisión de presentarse ao concurso, da súa experiencia na escrita, do
argumento do seu relato e do seu proceso de creación e do seu gusto pola lectura e
escritura, entre outras cuestións.
- María Abascal, “Coca-Cola e Xunta apostan polos novos talentos galegos”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 xullo 2017, p. 35.
Dá conta da análise, posterior aos premios, entre Xunta de Galicia e Coca-Cola para que
o desenvolvemento do certame de relato curto siga medrando.

I Certame Escolar de Relato Radiofónico O vello dos contos
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Un concurso creado para lembrar figura de Xosé Mosquera Pérez, "O vello dos contos",
ao que pode presentarse o alumnado de 6º de primaria e dos catro cursos da ESO dos
centros de Compostela. Os textos deben ser inéditos, pensados para ser radiados, dunha
extensión de entre tres e cinco folios, mecanografados a dobre espazo e escritos en lingua
galega. Admítense tanto obras individuais como colectivas. Os traballos teñen que
presentarse
por
correo
electrónico
no
seguinte
enderezo:
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal e deberán incluír o enderezo, teléfono de
contacto e correo electrónico das persoas autoras que asinarán ademais con nome e
apelidos, idade, curso e nome do centro educativo. O prazo de presentación estará aberto
até o 19 de maio. O premio para este primeiro certame consistirá na montaxe radiofónica
e na publicación do texto premiado, de aí que unha das condicións esixidas sexa que a
súa redacción teña que estar adaptada á emisión radiofónica. O premio está organizado
polo Concello, en colaboración con Arraianos Multimedia e a emisora Radio Galicia –
Cadena SER. A obra será representada e radiada en directo nun acto público de entrega
de premios ao remate do curso escolar 2016/2017 onde haberá unha representación
musical a cargo da Escola Municipal de Música. A peza leva por nome A Rosalía, baseada
nun texto de Alfredo Brañas.
Referencias varias:
- A. I. S., “Cuentos infantiles para ser narrados a través de las ondas”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 25 marzo 2017, p. 28.
Informa da celebración do certame, das entidades que participan na súa elaboración e
algunhas das principais bases do certame.

IV Certame Literario do Centro Cultural de Peitieiros
Premio convocado porlo Centro Cultural e Veciñal de Peitieiros co obxectivo de
conmemorar o Día das Letras Galegas. Poden participar todas as persoas veciñas ou
veciños de Gondomar cunha obra en galego e na modalidade de poesía ou narrativa.
Existen tres categorías: até os doce anos; entre doce e dezaoito anos; e maiores de dezaoito
anos. O premio consiste nun lote de libros.

Certame Literario da Asociación Cultural A Pipa de Becerreá
Ver o apartado X.5. deste Informe.

I Certame de Relato Curto Queixería Barral
A Queixería Barral convoca este certame literario destinado a escolares comprendidos
entre os oito e doce anos. A temática central deberá ser o queixo. Os relatos deberán ser
orixinais e inéditos, contar cunha extensión máxima de 250 palabras e escritos en galego.
Presentararse un só orixinal por cada persoa autora, escrito a man ou mecanografiado.
Remitirase por correo postal á seguinte dirección: Queixería Barral, Lugar Riba nº6,
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Pantillobre, 15810, Arzúa (A Coruña); ou a través de correo electrónico
info@queixosbarral.com. No caso de envío por correo postal o texto irá nun sorbre
pechado e sen identificar, dentro do cal irá outro sobre co título da obra por fóra e os datos
da persoa participante por dentro. No caso de envío por correo electrónico, enviaranse
dous documentos adxuntos, un co relatos e o outro co nome e os datos da persoa
participante. Nesta primeira edición o prazo de entrega rematou o 27 de febreiro de 2017
e as gañadoras foron Brais, Carla e Carmela.
Referencias varias:
- M. T., “A Queixería Barral leva a cabo un certame de relato curto para nenos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 12 febreiro 2017, p. 31.
Dá conta do certame da Queixería Barral e informa dalgunhas das principais bases do
concurso, tamén achega un teléfono de información para consultar calquera dúbida.

XVII Concurso Reboraina
Patrocinado por Abanca, o Concello de Redondela (Gabinete de Normalización
Lingüística), Exclusivas Ucha, a Xoiería Groba e a Editorial Anaya, está organizado polo
CEIP Santo Paio de Abaixo de Reboreda. Premia relatos escritos en lingua galega cunha
extensión mínima de dous medios folios por unha soa cara para a categoría A (alumnos
de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria) e de catro medios folios por unha soa cara para a catetegoría
B (ESO). Os textos deben presentarse baixo pseudónimo na secretaría. Os relatos
premiados son publicados na revista escolar Bolboreta. Os galardóns consisten na
categoría A nun cheque por valor de 150 euros e lote de libros, e na B en 200 euros, 150
euros e 100 euros.

V Certame de Relato Curto da Federación de Asociacións de Nais e Pais de
Pontevedra
Convocado por primeira vez en 2013, ten por obxectivo fomentar a creatividade dos
alumnos de Primaria, ESO e Bacharelato, así como a comprensión e expresión escrita en
lingua galega. Está organizado pola Federación de Asociacións de Nais e Pais de
Pontevedra, en colaboración coa Concellaría de Normalización Lingüística e a
Deputación provincial. Os relatos contarán con entre duascentas e trescentas palabras e
deberán presentarse antes do 30 de abril. Os premiados recibirán vales para adquisición
de material escolar na libraría El Pueblo por valor de 200 euros. Os gañadores e finalistas
(máximo de noventa) publicarase un libro colectivo cos relatos. Ademais, como novidade,
nesta edición de 2017 os cinco primeiros clasificados en cada categoría poderán participar
nun taller de creación literaria impartido pola Asociación de Escritores en Lingua Galega.

V Concurso de Relato Curto Concello do Grove
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Convocado dende 2012 pola Concellaría de Educación do Grove co obxectivo de
fomentar a escrita creativa e o gusto pola lectura entre o alumnado matriculado nos
centros educativos de segundo ciclo de Secundaria e de Bacharelato desa localidade
pontevedresa. Estabelécense dúas modalidades: unha para Bacharelato e outra para o
segundo ciclo da Educación Secundaria Obrigatoria. A temática é libre, a extensión será
entre catrocentas e seiscentas palabras, escrito en ordenador, con letra Arial de 11 puntos,
a dobre espazo e en folios de DIN-A4. O premio consiste nun cheque de 100 euros para
gastar no comercio local e un lote de libros, ademais da publicación do relato na revista
local Sustansia do mes de abril, coincidindo coa celebración do Día do Libro e do Día do
Libro Infantil. Na presente edición os traballos poderán entregarse no propio centro
escolar até o 4 de marzo e a entrega de premios terá lugar a comezos de abril, coincidindo
coa conmemoración do Día do Libro Infantil e Xuvenil.

IV Concurso de Relatos Xosé Neira Vilas para escolares
Organizado polo departamento de cultura e a biblioteca municipal de Boqueixón.
Estabelécense tres modalidades: unha para o alumnado de terceiro e cuarto de Primaria,
outra para quinto e sexto de Primaria e a terceira para Secundaria. A temática é libre, a
extensión mínima será de vinte liñas para Primaria e trinta para Secundaria. A temática
do relato será libre e os traballos serán propios e inéditos, escritos a ordenador ou á man,
con letra lexíbel. O texto será en galego e debe conter unha historia orixinal, real ou
ficticia, podendo incluír ilustracións, terá unha extensión mínima de vinte liñas para os
de 1ª e 2ª categoría e de trinta liñas para os de 3ª categoría. Na edición de 2017 a admisión
dos traballos rematará o día 21 de abril de 2017 e entregaranse na biblioteca municipal
ou no centro educativo. O xurado do concurso estará composto por un representante da
Fundación Neira Vilas, un representante do centro escolar e a bibliotecaria do concello.
Por cada categoría estabeleceranse os seguintes premios: 1º premio: diploma e un vale
100 euros mais libro editado; 2º premio: diploma e vale 75 euros mais libro editado; 3º
premio: diploma e vale 75 euros mais libro editado.
Referencias varias:
- M. T., “Boqueixón convoca para os rapaces o certame de relatos Xosé Neira Vilas”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 febreiro 2017, p. 31.
Dá conta da convocatoria do certame e achega algunhas das principais bases do certame,
como o prazo de presentación das obras e o lugar e a data de entrega do premio.
- M. T., “Fallan los galardones del cuarto certamen de relatos Xosé Neira Vilas”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 10 maio 2017, p. 34.
Informa dos gañadores do certame e dá conta do día de entrega dos premios como da
publicación das obras gañadoras.

V Concurso Escolar de Poesía “Rosalía de Castro”
A Fundación Rosalía de Castro e El Corte Inglés crearon en 2013 un concurso de poesía
para o alumnado de Secundaria e de Bacharelato con motivo da conmemoración do cento
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cincuenta aniversario da publicación de Cantares gallegos e para difundir no mundo
escolar a relevancia desta obra e da súa autora. Nas bases estabeleceron tres niveis de
participación: 1º ciclo da ESO, 2º ciclo da ESO e Bacharelato. As obras deberán ser
orixinais e inéditas e estar redactadas en galego, sobre un tema e forma poética libres e
cunha extensión máxima de cincuenta versos. Cada autor poderá concorrer cun máximo
de dous traballos, que se presentarán nun sobre pechado, no exterior figurarán o título, o
nivel educativo e o pseudónimo, e no interior unha nota cos seguintes datos: título da
obra, nome e apelidos do autor, curso e centro educativo, enderezo postal e correo
electrónico do autor. O prazo de admisión de orixinais rematou o 27 de maio e de 2017 e
os orixinais remitiranse aos centros de El Corte Inglés en Galicia (localizados na Coruña,
Santiago de Compostela e Vigo). En cada categoría concédense un premio e dous áccesits:
o primeiro premio recibirá un iPad 32GB; o primeiro áccesit, unha tarxeta agasallo de El
Corte Inglés por valor de 200 euros, e o segundo outra tarxeta por valor de 100 euros. O
fallo do concurso farase público o 2 de xuño de 2017 e a entrega dos premios terá lugar
no auditorio da Casa de Rosalía o 9 de xuño en acto poético-musical ao que se invitarán
familiares, profesores e compañeiros de clase. os vencedores O libro presentarase o 15 de
xullo nos xardíns da Casa, coincidindo co acto institucional da Fundación. Os gañadores
son Violeta González, de A Laracha; Fabián Niño, de A Fonsagrada; e Miguel DíazCacho, de Vigo.
Referencias varias:
- ECG, “V Concurso escolar de poesía Rosalía de Castro”, El Correo Gallego, “Santiago”,
26 abril 2017, p. 26.
Dá conta da presentación do premio por parte da institución e a empresa que o fai posíbel.
- ECG, “Fundación Rosalía e El Corte Inglés presentan o concurso escolar de poesía”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 27 abril 2017, p. 36.
Dá conta da convocatoria da quinta edición do certame, ao mesmo tempo sinálanse
algunhas das principais bases do concurso. Engade unha dirección web na que se achegan
todas as bases no concurso.
- ECG, “Gañadores do Premio de Poesía Rosalía de Castro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 4 xuño 2017, p. 41.
Informa dos gañadores do V Concurso Escolar de Poesía Rosalía de Castro para o
alumnado de Secundaria e Bacharelato: Violeta González, Fabián Niño e Miguen DíazCacho.

Iº Concurso Salvaterra Milenaria
Convocado polo Concello de Salvaterra de Miño no marco dos actos conmemorativo dos
máis de mil anos de historia do municipio. Establécense tres categorías: Debuxo para o
alumnado de Infantil, Manualidades, para os de Secundaria e Relato Curto para os de
Bacharelato. Existen tres premios en cada categoría de 100, 75 e 50 euros que os
gañadores poderán gastar en material escolar, informático ou deportivo.
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Referencias varias:
- R. T., “El Concello crea el Certamen ʻSalvaterra Milenaria”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Condado/Louriña”, 20 abril 2017, p. 15.
Dá conta da creación do certame así como dalgunhas das principais bases do premio e o
principal cometido do certame.
- B. Ll. “Una lección milenaria para los más pequeños”, Faro de Vigo, “Condado”,
“Paradanta”, 21 abril 2017, p. 17.
Dá conta da creación do certame así como dalgunhas das principais bases do premio e o
principal cometido do certame.

IV Concurso Literario de Relato Curto Se amamos, pactamos (cancelado)
Certame convocado pola Biblioteca Antón Losada Diéguez, polo Equipo de
Normalizaicón e Dinamización Lingüística e o Club de Lectura “Retelladores do
galiñeiro” e que está dirixido á comunidade escolar do IES Antón Losada Diéguez. O
relato non debe conter máis de tres mil caracteres con espazose a temática xirará sobre as
relacións de igualdade dentre homes e mulleres, sobre a necesidade de estabelecer
relacións positivas baseadas nos bos tratos e a liberdade de elixir sobre as nosas vidas e
esixir respecto do outro. O prazo límite remataba o 17 de decembro. Existen dúas
categorías: para o alumnado de 1º, 2º, 3º da ESO e PCPI; e para o alumnado de 4º da
ESO, 1º e 2º de Bacharelato, Ciclos e Adutlso. En ambos casos a contía será de 25
euros.

I “O Son do Pazo”
Convocado no marco do III Festival Intercéltico O Son do Pazo, organizado polo Círculo
Cultural e Deportivo Santa Eulalia de Mos, coa colaboración do Concello de Mos. Está
dirixido á nenez entre seis e doce anos e a temática debe abordar a música galega. En
2017 convocouse a primeira edición. O xurado estivo composto pola cantante Uxía
Senlle, a poetisa Magdalena Domínguez e a atleta e profesora de lingua galega Soledad
Castro. Recibíronse trinta e un relatos e os tres premios entregáronse no Pazo de Mos o
24 de xuño, consistentes nun set de lóxica, para o terceiro gañador; un de xogos
tradicionais, para o segundo; e un de xogos ao aire libre, para o primeiro. Os relatos
gañadores foron: Música Galega, de Antía Pexegueiro, do CEIP Pena de Francia; Lidia
Alonso do Colexio de Atín; e Pedro Vilas do Colexio Pena de Francia.
Referencias varias:
- B. LL., “El concurso de relatos ‘O Son do Pazo’ reúne 31 narraciones de niños hasta 12
años”, Faro de Vigo, “Área metropolitana”, “Louriña/ Porriño/Mos”, 13 xuño 2017, p.
14.
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Informa do destinatario do galardín, da temática, do número de relatos presentados, do
xurado, da data de entrega dos galardóns, do contido dos galardóns e dos coorganizadores.
- R. T., “Los tres mejores relatos sobre ‘música galega”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana/Condado/Louriña”, 25 xuño 2017, p. 18.
Indícanse os gañadores deste certame cuxo obxectivo é espertar o interese nos máis novos
pola cultura e tradición galega.

VII Concurso Radiofónico de Teatro Lido de Ames Desata a lingua!
Convocado polo Concello de Ames pretende dinamizar o uso do galego entre a mocidade
e fomentar o gusto polo teatro. Nesta edición, como novidade, o concurso está dirixido
ao alumnado dos centros de ensino do Concello de Ames que estea matriculado en 1º, 2º,
3º e 4º da ESO. A participación pode ser en grupos formados por entre dúas e catro
persoas. Os textos teñen que estar escritos en lingua galega e tratar a situación social do
galego. A duración das pezas ten que oscilar entre os tres e os cinco minutos. Todo o
alumnado inscrito participará nunha xornada de formación conxunta o día 30 de outubro
no Pazo da Peregrina, cunha duración aproximada de dúas horas. Os grupos teñen que
inscribirse no IES de Ames e as montaxes das pezas realízanse na Radio Municipal de
Ames. A emisión das pezas ten lugar en Radio Ames. Existen cinco premios: o do público,
mellor guión orixinal e mellor interpretación cunha contía de 200 euros; e o do mellor
interpretación masculina e feminina, que carece de dotación económica. A entrega de
premios realizouse o 20 de decembro de 2017 nunha gala.

XXVI Certame Municipal de Teatro para centros de Monforte de Lemos
Convocado pola Delegación de Cultura e Educación do Concello de Monforte de Lemos
para que participen todos os centros de ensino da localidade con representacións que terán
lugar no salón de actos da Casa da Cultura monfortina. As obras deben ter unha duración
mínima de media hora e estrearse nese certame. Os premios consisten nun diploma e unha
placa conmemorativa para todos os centros participantes.

XXXVIII Certame Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil
Organizado pola Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz, conta coas seguintes
modalidades de participación: a) debuxos e pinturas, b) contos e c) poesías. Os contos e
poesías deben ter unha extensión máxima de dous folios. Conta con dous grupos de
premios, ca mesma calidade e cantidade: un para os traballos procedentes da Terra Chá,
e outro para os traballos dos outros colexios, escolas e institutos galegos. Estabelécense
tres premios (50 euros para o primeiro, 40 euros para o segundo e 30 euros para o terceiro,
investidos en libros, discos...) para cada nivel e especialidade: Educación Infantil, tres
ciclos de Educación Primaria e dous Ciclos de Educación Secundaria e Bacharelato. Os
traballos deben mandarse antes do 31 de maio nun sobre pechado cun lema e outro sobre
cos datos persoais do autor a Asociación Cultural Xermolos (Apartado 4, 27300 Guitiriz,
1328

Lugo). O prazo de entrega dos traballos abarcaba até o 31 de maio de 2017 e os premios
foron entregados durante o Festival de Pardiñas, o 6 de agosto de 2017, no Balneario de
Pardiñas (Guitiriz).
Referencias varias:
- C. P. R., “Xermolos premia 90 trabajos en el Certame Terra Chá del Festival de
Pardiñas”, El Progreso, “A Chaira”, 25 xuño 2017, p. 19.
Informa do número de premiados no certame así como da data e lugar de entrega dos
premios.
IX 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 deben estar escritos en galego, de temática libre. Conta con dúas modalidades:
microrrelato, cun máximo de 100 palabras, e micropoema, de dous a catro versos. Os
traballos deben presentarse no EDLG antes do 10 de marzo de 2017. Conta coas seguintes
categorías: A (infantil), B1 (1º ciclo de Primaria), B2 (2º ciclo de Primaria), B3 (3º ciclo
de Primaria), C (Secundaria), D (Bacharelato) e E (profesorado, pais e persoal non
docente). O xurado, composto polos coordinadores dos equipos de dinamización da
lingua dos centros participantes e unha persoa de recoñecido prestixio no mundo literario,
concede un premio comarcal por categoría.

XXIII Certame de Contos e Relatos Curtos Trapero Pardo. Concello de Lugo
Dende o ano 1995 o Concello de Lugo convoca para todos os alumnos e alumnas de entre
doce e dezaoito anos de calquera centro público ou privado este certame de contos e
relatos curtos que conta con dúas categorías: unha para rapaces entre doce e catorce anos
e outra para mozos entre quince e dezaoito anos. Os contos deben ser de temática libre,
escritos en lingua galega e cunha extensión máxima de dez páxinas e remitidos á Os
contos serán enviados á Área de Educación. Centro de Convivencia Uxío Novoneyra 3º
andar. Rúa Quiroga Balllesteros, nº 1 – 27001 Lugo, ou envialos ao Rexistro Xeral do
Concello sita no Edificio Administrativo na Ronda da Muralla número 197- 27001 Lugo,
ou ben utilizando os medios estabelecidos no art. 16.4 da lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. A data límite de
presentación dos traballos será o día 20 de novembro de 2017. Estabelécense tres
premios en cada categoría. Cada participante poderá presentar un máximo de tres, dos
que só un poderá ser premiado. Establécense as seguintes categorías e premios: Categoría
de doce a catorce anos: 1º Diploma, lote de libros e premio valorado en 200 euros; 2º
Diploma, lote de libros e premio valorado en 100 euros; e 3º Diploma, lote de libros e
premio valorado en 70 euros. Categoría de quince a dezaoito anos: 1º Diploma, lote de
libros, e premio valorado en 250 euros; 2º Diploma, lote de libros, e premio valorado en
130 euros; 3º Diploma, lote de libros, e premio valorado en 100 euros. Se ademais dos
traballos premiados, houbese a xuízo do xurado, outros merecedores dun recoñecemento,
poderán outorgarse unha ou varias mencións honoríficas.
Referencias varias:
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- Marta Becerra, “Talento para las letras”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 12
xaneiro 2017, p. 11.
Informa dos gañadores no certame, Santiago García, Lucía Careira e Carlos López, noutra
beira, os gañadores da modalidade de doce a catorce anos foron Andrea Arias, Sonsoles
Quiroga e Roque Fernández.

IV Certame Literario Relatos de Auga Intelixente Viaqua
Concurso literario convocado por Viaqua para alumnado de ESO, Bacharelato e FP. O
obxectivo é contribuír á difusión da cultura da auga e implicar os estudantes no uso
sostíbel da auga así como o coidado do medio natural. Os textos poderán redactarse en
galegou ou castelán, cunha extensión máxima de duascentas palabras e cunha temática
relacionada coa auga. O certame conta con dúas categorías: Educación Secundaria e
Bacharelato/FP, e se desenvolverá durante o último trimestre do ano, sendo o 31 de
decembro a data límite de recepción dos traballos. A entrega de premios aos gañadores
realizarase na semana do 22 de marzo de 2017, coincidindo coa celebración do Día
Mundial da Auga.
Referencias varias:
- C. R., “Máis de 500 traballos de escolares concurren ao III Certamen Literario de
Viaqua”, La Región, “Xornal escolar”, n.º 91, 25 xaneiro 2017, p. 2.
Dá conta da participación no certame, ao cal se presentaron 561 microrrelatos, explica o
procedemento do xurado para outorgar os premios e destaca que a participación case
duplica a cifra de participación do ano anterior.
- María Abades, “Cuatro santiaguesas ganan el concurso literario de Viaqua”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 25 febreiro 2017, p. 25.
Dá conta das gañadoras do certame, entre os que se atopa o relato Chovía, de Raquel Aller
Domínguez, de segundo de bacharelato do IES Xelmírez I.
- ECG, “Premios para los mejores relatos de agua inteligente”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 30 marzo 2017, p. 24.
Informa da entrega de premios do certame e nomea aos gañadores como ás entidades
participantes na organización do premio.
- Manuel Rodríguez, “Premios literarios sobre el consumo inteligente de agua”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 31 marzo 2017, p. 26.
Dá conta dos gañadores desta edición do premio ademais de repasar o seu cometido e
algunhas das iniciativas da empresa organizadora.
XXVII Concurso de Contos Vila de Pontedeume
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Convocado polo Concello de Pontedeume e dirixido ao alumnado de segundo ciclo de
ESO, Bacharelato e ciclos formativos de grado medio e superior que non superen os vinte
anos, que presenten un relato en galego, inédito, cunha extensión entre seis e dez folios,
a dobre espazo e por unha cara, no rexistro do Concello (Rúa Real, n.º 13) ou o envíen
por correo certificado para potenciar o uso do galego e o interese pola literatura. O
galardón, que se determina o Día das Letras Galegas, consiste nun premio de 759,50 euros
e a posibilidade de outorgar accésits. Cada cinco anos edítase un libro cos textos
premiados e os finalistas. A data límite de entrega rematou o 7 de abril. Na edición de
2017 a gañadora foi Natalia Zapatero polo relato O meu ceo, e Concepción Fernández
levou unha mención especial do xurado polo conto Máis vale morrer que vivir morto.

Concurso Literario Xaime Isla Couto
Ver o apartado X.5. deste Informe.
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XI. LITERATURA MEDIEVAL
XI. 1. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS
Arias Freixedo, Xosé Bieito (ed.), Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática
sexual, Berlin: Frank & Timme, 2017, 430 pp. (ISBN: 978-3-7329-9634-6).
Trátase dunha edición de cantigas de escarnio de temática sexual, procedente da lectura
directa dos manuscritos. Ábrese cunha introdución que ilustra a temática e que ofrece, a
modo de ensaio, algunhas aclaracións sobre o léxico que caracteriza o xénero. Os textos,
ordenados por orde alfabética, están acompañados dunha versión en galego actual e dunha
tradución ao inglés para facilitar o acceso a un público máis amplo. Despois de cada
cantiga, realízanse comentarios centrados na explicación do seu contido e nas cuestións
retóricas máis relevantes. Na última parte, ofrécense dous instrumentos de utilidade para
a súa consulta: un glosario de termos sexuais empregados nas cantigas de escarnio e un
índice temático-onomástico.

Avenoza, Gemma, Meritxell Simó e Lourdes M. Soriano Robles (ed.), Estudis sobre
pragmática de la literatura medieval, València: Universitat de València, 2017, 337 pp.
(ISBN: 978-84-91330-89-9). 
Monografía ao redor da pragmática da literatura medieval que inclúe o seguinte artigo
relacionado coa literatura galega medieval:
- Elvira Fidalgo, “El público de las Cantigas de Santa Maria. Algunas hipótesis acerca de
su difusión”, pp. 141-158.
A autora reflexiona sobre o nivel de difusión real das Cantigas de Santa María durante o
período no que se compuxo a obra, así como pouco despois da morte do seu patrocinador
(e, en parte, autor), o rei Afonso X. Despois de varias hipóteses e reflexións ao respecto,
a estudosa opina que as cantigas marianas eran coñecidas e apreciadas case unicamente
no entorno da corte rexia, a causa da novidade que, por varios aspectos, supuxeron
expresar e demostrar. Ao contrario, non cre que ao redor da data da súa creación e unha
vez morto o rei castelán chegaran xa a ser cantadas con frecuencia nos santuarios
marianos da Península, así como o rei desexaría.

Lorenzo Gradín, Pilar e Susana Tavares Pedro (eds.), O fragmento galego do Livro de
Tristan. Nova edición paleográfica e crítica, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2017, 140
pp. (ISBN:978-88-6274-765-3).
Realízase un breve percorrido polos estudos precedentes do fragmento galego do Livro
de Tristán dende o seu descubrimento en 1928 por Manuel Serrano Sanz, que o encontra
servindo como encadernación dunha copia notarial do testamento do marqués de
Santillana. A obra inscríbese na tradición do Tristan en prose francés e resúmese
sucintamente o seu contido. Acto seguido, preséntanse as edicións paleográfica e crítica
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do bifolio, explicando en ambos os casos os criterios de edición seguidos. Conclúe cun
glosario.

Monteagudo, Henrique, João Dionísio e Maria Ana Ramos, De Roma ata Lixboa.
Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses, A Coruña: Real Academia Galega,
2017, 674 pp. (ISBN: 978-84-946005-1-7). 
Neste volume-homenaxe, recóllense trinta traballos da filóloga portuguesa Elsa
Gonçalves, organizados cronoloxicamente e até agora case só dispoñíbeis en actas de
congresos e revistas de circulación restrinxida. Conxungan ademais varias perspectivas
de análise sobre a lírica trobadoresca galego-portuguesa, ofrecendo un abano altamente
representativo dos varios campos de estudo frecuentados pola famosa especialista de
literatura medieval: codicolóxico, lingüístico, estemático e retórico.
Referencias varias:
- Xesús Alonso Montero, “De Trier (1980) a Lisboa (2017)”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, “Beatus qui legit”, 27 xaneiro 2017, p. 12.
Infórmase da celebración en Trier no ano 1980 do congreso “Tradición, futuro e
actualidade do idioma galego” e realízase unha relación dos asistentes galegos e
estranxeiros. Dise que nese encontro tamén estaba presente Elsa Gonçalves, profesora
homenaxeada pola RAG cun volume que se acaba de publicar baixo o título De Roma ata
Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses.
- María Abascal, “A RAG rende homenaxe á lusitana Elsa Gonçalves”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 21 xaneiro 2017, p. 35.
Dáse conta da presentación do libro en homenaxe á profesora Elsa Gonçalves, especialista
en lírica galego-portuguesa, no que compila trinta dos seus estudos, xa que algúns eran
de difícil consulta.

Requeixo, Armando (ed.), Sobre letras e signos. Estudos en homenaxe a Anxo Tarrío
Varela, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, 2017, 789 pp. (ISBN: 978-84-453-5251-9). 
Volume que inclúe os seguintes artigos relacionados coa literatura galega medieval:
- Mercedes Brea, “O ‘solaz’ nos trobadores galego-portugueses’, pp. 191-201.
Céntrase na análise do emprego do termo solaz na lírica profana galego-portuguesa. Dada
a dificultade de encadralo na categoría emocional da laetitia, a autora estuda as seis
cantigas (dúas de amigo e catro de escarnio) que o documentan. Chega á conclusión de
que, se ben no contexto do escarnio solaz tende a inscribirse no campo semántico do
‘conforto’, no de amigo amosa a súa pertenza a aquel do ‘pracer’. Opina polo tanto
necesario afastalo do significado de ‘entretemento’ no contexto da tradición lírica profana
peninsular. En canto aos trobadores que fan uso de solaz, destaca a súa aparición tardía,
sobre todo a partir do período afonsino.
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- Esther Corral Díaz, “A condición feminina na cantiga de escarnio galego-portuguesa:
un caso singular do ‘maldizer’ feminino”, pp. 279-290.
Analiza un exemplo de vituperio dirixido a unha muller para esclarecer algúns aspectos
relativos á súa interpretación: o que se expresa a través do termo puta. Despois da análise
do escaso número de textos onde aparece (cinco cantigas de escarnio), a autora chega á
conclusión de que na lírica profana galego-portuguesa este apelativo se inscribe dentro
do léxico obsceno facendo fincapé nun retrato paródico da muller que, dende unha
perspectiva moral, alude a unha vida promiscua e licenciosa nun ambiente de xogo e de
taberna.

VV. AA., Pergamiño Vindel: un tesouro en sete cantigas. Catálogo da exposición no
Museo do Mar de Galicia, Vigo. Vigo: Museo do Mar de Galicia, 2017, 247 pp. (ISBN:
978-84-453-5272-4; 978-84-8158-752-4). 
Trátase do volume-catálogo realizado coa ocasión da exposición O Pergamiño Vindel: un
tesouro en sete cantigas. Alén de ofrecer un listado e unha descrición das pezas museais
expostas no Museo do Mar de Vigo, recolle varios estudos que teñen o obxectivo de
analizar a materialidade e o contido do manuscrito en relación coa tradición lírica galegoportuguesa do seu tempo e co seu entorno cultural. Contén as seguintes contribucións
relacionadas coa lírica medieval: “O século de Martín Codax: marco político e cultural”,
de Francisco Singul Lorenzo; “Poesía medieval galego-portuguesa”, de Xosé Bieito Airas
Freixedo; “A tradición da canción de muller e a cantiga de amigo”, de Pilar Lorenzo
Gradín; “Martín Códax como representante dun modelo específico de cantigas de amigo”,
de Mercedes Brea; “O pergamiño Vindel: historia, descrición, material e contido”, de
Mariña Arbor Aldea; “O pergamiño Vindel e a súa música: o dobre (ou triplo) sentido do
termo ‘interpretación”, de Carlos Villanueva; e “Galicia cántalle a Occitania: Compostela
e a arte dos camiños, da épica e da lírica medieval”, de Manuel Castiñeiras. Remata cunha
ampla bibliografía sobre as cantigas de amigo ao coidado de Iván Rodríguez Varela.
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XI. 2. REEDICIÓNS
Pena, Xosé Ramón, Martín Codax e os xograres do mar de Vigo, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. “Libro X”, n.º 21, novembro 2017, 152 pp. (ISBN: 978-84-9121-290-4).
Tras a publicación de Xograres do mar de Vigo. Johán de Cangas, Martín Codax,
Meendinho (Xerais, 1998), Xosé Ramón Pena (Betanzos, 1956) ofrece nesta nova
publicación unha revisión daquela monografía na que, a pesar da actualización da
bibliografía e do maior protagonismo concedido no título a Martín Codax no contexto da
exposición sobre o Pergamiño Vindel en Galicia, mantén o groso do traballo anterior. Así
reitera os mesmos agradecementos, textos e apéndices, así como mantén a estrutura que
apenas modifica, ofrecendo, cun forte afán divulgativo, unha contextualización, histórica,
lingüística e literaria dos xograres do mar de Vigo, cuxos textos incorpora na parte final
(Martín Codax, Meendinho, Johán de Cangas, Nuno Treez, Lopo Liáns e Airas Núñez).
Tras mudanzas lingüísticas menores como a preferencia nesta nova versión pola forma
Galiza fronte a Galicia ou a adaptación ás Normas ortográficas do 2003, o autor limítase
a corrixir algunhas informacións como as relativas aos primeiros textos en galego (pp.
49-50 do 2017 vs. p. 40 da edición de 1998); a ampliar outras como ao referirse ao
Pergamiño Vindel (pp. 59-63) ou ao integrar o epígrafe “A arte de trobar: estrofas, metros,
leixaprén e paralelismo” (pp. 79-82); a eliminar algúns aspectos como as referencias ás
soldadeiras ou ás cortes poéticas (pp. 67-70, na edición do 1998 tras falar dos xograres e
trobadores) ou a recolocar algunhas informacións dentro da obra, caso de situar como
primeiro dos xograres do mar de Vigo a Martín Codax cando anteriormente estaba Johán
de Cangas (p. 89 e ss. e tamén na antoloxía). O volume recolle os textos dos poetas
medievais que introduciron nas súas rimas o mar de Vigo como escenario ou, mesmo,
como co-protagonista: Martín Codax, Meendinho, Johán de Cangas e Nuno Treez, xunto
cos escritos satíricos de Lopo Liáns e Airas Núnez. Descríbense ademais as catro partes
que constitúen a publicación, dedicadas, respectivamente, á análise do contexto histórico
da produción lírica, a unha panorámica da situación do galego na Idade Media, ás
particularidades da cantiga de amigo e, finalmente, ao estudo sobre a xenealoxía e a
poética dos autores mencionados.
Recensións:
- Román Raña, “Alén das lúas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 646, “Libros”, 16
novembro 2017, p. VI/ / La Opinión, “Saberes”, n.º 593, “Letras galegas”, 18 novembro
2017, p. 10.
Recolle e resume o contido das catro partes desta nova edición, nas que se fala do contexto
histórico, da etapa auroral da lingua galega, da vitalidade lírica das cantigas de amigo e
da xenealoxía doas xograres de Vigo. Salienta que é unha obra “feliz e amenísima, que
seduce e informa” cunha grata lectura.
Referencias varias:
- Mar Mato, “Xosé Ramón Pena. ʻÉ emocionante que as Cantigas de Códax desafíen a
caducidade das cousas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 2 novembro 2017, p. 33.
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Conversa co escritor e investigador Xosé Ramón Pena sobre o Pergamiño Vindel e as
cantigas de Martín Codax co gallo da reedición e actualización da súa obra Martín Códax
e os xograres do mar de Vigo. Recoñecendo a actualidade da poesía deste trobador,
reflexiona sobre a súa identidade, o valor simbólico das súas pezas e a natureza do
pergameo que as contén.
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XI. 3. ACTAS
Decaria, Alessio e Claudio Lagomarsini (eds.), I confini della lirica. Tempi, luoghi,
tradizione della poesia romanza. Atti del Convegno Internazionale (Siena, Collegio Santa
Chiara, 11-12 febbraio 2015), Firenze: Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio
Franceschini, 2017, 311 pp. (ISBN: 978-88-8450-596-5).
Volume que inclúe os seguintes artigos relacionados coa literatura galega medieval:
- Mariña Arbor Aldea, “Variae Lectiones en la tradición manuscrita gallego-portuguesa:
¿divergencias solo textuales?”, pp. 193-217.
A colación dos testemuños da lírica profana galego-portuguesa, no específico á
correspondencia entre o Cancioneiro da Ajuda e o manuscrito colocciano B conservado
na Biblioteca Nacional de Lisboa indica que se trata de lecturas distintas por un mesmo
locus crítico. Nunha primeira ollada, e tendo en conta a distancia temporal entre os dous
manuscritos, estas variae lectiones poderíanse valorar como meras diverxencias textuais.
A autora ofrece unha análise máis detida destas discrepancias, chegando á conclusión de
que, por algunhas, non se tería que excluír tamén a posibilidade de tratarse de
intervencións tardías por parte dos copistas, coa intención de harmonizar algunhas
lectiones ás regras canónicas do xénero da cantiga de amor.
- Simone Marcenaro, “Dalla tradizione alla storia e viceversa. Nuove ipotesi sull’ultimo
periodo della lirica galego-portoghese”, pp. 219-236.
O estudo quere indagar o último período da tradición poética da lírica galego-portuguesa
para achegar a posibilidade dun coñecemento ininterrompido desta até o período do máis
notorio interese documentado polo erudito Angelo Colocci, cando, no século XVI, se
mandaron copiar os principais testemuños desta tradición. O autor analiza os elementos
que concorren a delinear esta liña de coñecemento e de fruición sen pausas, dentro e fóra
dos cancioneiros: notas de posesión, marginalia, interpolacións tardías, así como
anteriores mencións a esta lírica. Chega á conclusión de que, no curso do século XV, a
lírica galego-portuguesa seguía sendo apreciada e frecuentada e que, contrariamente do
que se pensa, nunca houbo tempadas de desinterese ou descoñecemento até os traballos
codicolóxicos do humanista de Jesi.
- Isabella Proia, “ Dai trovatori galeghi alla lirica cortese castigliana: percorsi e modalità
di una transizione”, pp. 237-259.
Céntrase na fase de transición que, dende a experiencia lírica galego-portugués, levou á
formación da lírica cortés castelá na segunda metade do século XIV. Explícase como,
entre 1360 e 1425 aproximadamente, trobadores procedentes de diversos lugares da
Península utilizaron unha especie de koiné lingüística, mesturando o galego co castelán.
Tomando como terreo de observación principal o Cancioneiro de Baena onde se localizan
os textos máis significativos da chamada “escola galego-castelá”, chégase á conclusión
que, alén dos elementos métricos e lingüísticos, a cifra estilística máis destacábel destes
autores reside na vontade de querer innovar a partir dunha aínda presente tradición lírica
galega no seu oído e na súa pluma.
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Divizia, Paolo e Elisa Pericoli (eds.), Il viaggio del testo. Atti del Convegno
internazionale di Filologia italiana e romanza (Brno, 19-21 giugno 2014), Alessandria:
Edizioni dell’Orso, 2017, 552 pp. (ISBN: 978-88-6274-771-4).
Volume de actas que inclúe o seguinte artigo relacionado coa literatura galega medieval:
- Manuel Negri, “E porque en todo Roma non era enton eigreja. Il dialogo con la
tradizione della cantiga 309 delle Cantigas de Santa Maria”, pp. 347-358.
Realízase un estudo da Cantiga de Santa María que conta os feitos que precederon á
fundación da basílica de Santa María Maior en Roma, cando en agosto a neve caeu no
lugar da súa futura edificación. Considerada a escasa difusión deste relato no ámbito dos
milagres literarios, ofrece unha hipótese sobre a súa adaptación a partir da chegada á corte
de Afonso X por parte dalgúns colaboradores do rei en contacto directo co ambiente
italiano. Despois dunha análise comparativa coa tradición, propón o dominicano
Bartolomeo da Trento e Bernardo de Brihuega como posíbeis intermediarios, este último
recoñecido axudante do soberano.

Miranda, José Carlos Ribeiro (ed.), En Doiro antr’o Porto e Gaia. Estudos de Literatura
Medieval Ibérica, Porto: Estratégias Criativas, 2017, 1025 pp. (ISBN: 978-989-8459-343).
Neste volume de estudos sobre literatura medieval do ámbito ibérico, inclúense os
seguintes artigos relacionados coa literatura galega medieval:
- Elvira Fidalgo Francisco, “Episodios de la vida de la Virgen en las Cantigas de Santa
María”, pp. 425-438.
Na Idade Media a vida da Virxe, perfecta en si, non circulaba como a dos outros santos,
propostos como modelos de conduta. Aínda que a biografía de María non era obxecto de
redacción, as súas calidades humanas acostumaban indicarse en calquera obra de temática
mariana. Así, os momentos máis importantes da súa vida, rexistrábanse en textos de
carácter non biográfico, como, por exemplo, nas coleccións de milagres a ela atribuídos.
A autora propón aquí unha análise do corpus mariano alfonsí, coa finalidade de
reconstruír os momentos da biografía da Virxe que se poden recoñecer a partir dos datos
espallados polos textos. Ademais, investiga sobre se estas mostras poderían responder a
unha posición dogmática determinada na mesma corte de Afonso X, patrocinador da obra.
- Manuel Negri, “Ildefonsus y Bonus en las Cantigas de Santa María: una lectura paralela
según las fuentes hipotéticas”, pp. 769-781.
Nas Cantigas de Santa María, o tema da doazón dunha vestimenta celeste rexístrase nos
milagres que teñen como protagonistas dous santos bispos: San Ildefonso de Toledo
(Cantiga 2) e San Bonus de Clermont (Cantiga 66). A pesar da similitude destes dous
relatos, as fontes que os alimentan mostran procedencias distintas, cunha interferencia
que se puido producir na parte alta da tradición. O artigo presenta unha lectura e unha
análise comparativa, por puntos, entre as fontes potencialmente coñecidas polo
“escritorio” de Afonso e a Cantiga 66. Finalmente, chega á conclusión que, se ben resulta
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difícil debuxar unha hipótese plenamente determinista canto á procedencia do relato, hai
que reconsiderar a tradición no seu conxunto.

Rucquoi, Adeline (ed.), Maria y Iacobus en los Caminos Jacobeos (Santiago de
Compostela, 21-24 de octubre 2015). IX Congreso Internacional de Estudios Jacobeos,
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, 2017, 523 pp. (ISBN:
978-84-453-5249-6).
O volume acolle as intervencións do Congreso nas que se inclúe o seguinte artigo
relacionado coa literatura galega medieval:
- Elvira Fidalgo, “Milagros de Santa María en el camino de Santiago”, pp. 375-391.
Propón un estudo sobre os centros de culto mariano que se atopan no camiño de Santiago,
nos cales, segundo parece suxerir a presentación que Afonso X fai deles nas Cantigas de
Santa María, os milagres que se obran fan que a peregrinación até Compostela sexa de
todo innecesaria. Trata de explicar a animadversión que o rei castelán-leonés amosaba
para Santiago de Compostela, ademais das razóns que o levaron a potenciar outros centros
de peregrinaxe diferentes daquel de Galicia na súa obra lírica mariana.
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XI. 4. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Arbor Aldea, Mariña, “Conservare criticamente è tanto quanto innovare, un’ipotesi. La
edición de textos de edición única (desde la perspectiva gallego-portuguesa)”, Revista de
Cancioneiros Impresos y Manuscritos, n.º 6, 2017, pp. 1-25.
Repasa as achegas teóricas da crítica sobre a eventualidade da edición de textos
transmitidos por un único manuscrito e afronta as dificultades que o filólogo pode
encontrar cando traballa con este tipo de documentos na tradición lírica medieval galegoportuguesa. Despois dunha mostra desta casuística, propón algunhas posíbeis solucións a
estes problemas, a través de exemplos de aplicación de criterios ecdóticos oscilantes entre
a conservación das varias lectiones (cando necesario) e a intervención nas mesmas
(corrección, mudanza de grafía etc.) en presenza de erros evidentes ou de claras
banalizacións.

Barberini, Fabio, “Cancioneiro da Ajuda: cantigas 180-183”, Verba, n.º 44, 2017, pp.
317-346.
As cantigas A180-A182 están transmitidas só polo Cancioneiro da Ajuda, nun dos sete
folios descubertos na Biblioteca Municipal de Évora. Os seus textos non coñecen unha
atribución unívoca, tendo de feito unha dobre paternidade: Gonçal’ Eanes do Vinhal e
Johan Perez d’Avoim. O artigo ofrece unha nova proposta textual de A180, dado que o
texto se encontra, neste único testemuño, seriamente mutilado. Propón ademais unha nova
hipótese atributiva a partir de consideracións de carácter métrico. De feito, segundo o
autor, se os elementos lexicais e os matices retóricos non ofrecen unha axuda concreta
para determinar a súa autoría, a escasa orixinalidade métrica permitiría atribuír esta
cantiga a Johan Perez d’Avoim.

Bernárdez Vilar, Xoan. “O Pergamiño Vindel”, Escrucillada. Revista Galega de
Pensamento Cristián, n.º 204, setembro-outubro 2017, p. 92-105.
Preséntase un percorrido pola historia máis contemporánea do Pergamiño Vindel dende o
seu descubrimento en 1914 a mans dun anticuario en Madrid até a adquisición en 1977
por J. Pierpont Morgan Library & Museum, New York, onde aínda se atopa actualmente.
Saliéntanse o gran número de estudos académicos sobre o contido do Pergamiño Vindel,
así como da anotación musical das cantigas de Martín Codax que nel se atopan.

Corral, Esther, “A morte en feminino na lírica galego-portuguesa: o pranto por Beatriz
de Suabia”, Revista de Literatura Medieval, n.º 29, 2017, pp. 91-106.
A morte real da dama no corpus da lírica trobadoresca non é un tema habitual. Pero da
Ponte, un autor innovador e renovador da tradición poética, compón o único pranto
feminino conservado na lírica galego-portuguesa: “Nosso Senhor Deus! Que prol vus ten
ora”. O artigo propón un estudo deste lamento que deplora a morte de Beatriz de Suabia,
desenvolvendo os seguintes aspectos: a contextualización da cantiga na tipoloxía
elexíaca, o personaxe da raíña e a análise do texto. Chégase á conclusión de que a
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arquitectura deste pranto segue o paradigma do planh occitano e, ademais, revela que a
sombra de Alfonso X está presente na súa articulación.

Fernández Guiadanes, Antonio, “Cando o ‘peso’ da investigación filolóxica se pode
converter nun lastre (I): ‘que’ + mais vogal na lírica profana galego-portuguesa”,
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, n.º 20, 2017, pp. 21-40.
Despois de lembrar os estabelecementos teóricos dos estudosos Oskar Nobiling e Celso
Cunha sobre a oportunidade de resolver en hiato o encontro da última vogal da
conxunción ou pronome que e a primeira do termo seguinte, o artigo parte da premisa de
que o estudoso Manuel Ferreiro puxo de relevo que en moitas ocasións os editores non
teñen en conta este precepto á hora de estabelecer o texto crítico, para propor novas
hipóteses sobre o asunto. En particular, ofrécese unha revisión dalgunhas propostas de
emenda realizadas polos investigadores co obxectivo de estabelecer de novo a isometría
versal en casos en que os filólogos Carolina Michaëlis e Henry Lang (na edición do
Cancioneiro da Ajuda e no cancioneiro do rei Don Denis, respectivamente) supoñían que
o encontro entre vogais se resolvía mediante unha sinalefa.

Fidalgo Francisco, Elvira, “Los animales de las ‘Cantigas de Santa Maria’. Una lectura
en clave simbólica”, Revista de Literatura Medieval, n.º 29, 2017, pp. 107-127.
Entre os milagres relatados nas Cantigas de Santa María aparece un amplo e variado
abano de animais. Se a súa presenza podería estar xustificada simplemente por razóns
ornamentais ou por necesidade de rima, propón unha lectura en clave simbólica destes
seres, capaces de enriquecer os textos onde se atopan. A través desta nova aplicación, a
autora amosa a posibilidade de chegar a comprender mellor a mensaxe que era captada
polo público medieval. En particular, quere mostrar algúns exemplos de como un texto
que relata unha anécdota poida transformarse nun verdadeiro exemplum cando se
descodifique de maneira correcta o significado simbólico que acompañaba certos animais
na Idade Media.

Giuliani Barbosa Tavares, Vanessa, “As feiúras física e moral femininas em cantigas de
escárnio e maldizer de Afonso X”, Desassossego, n.º 17, 2017, pp. 128-143.
Despois dun repaso das principais achegas sobre a misoxinia medieval e a partir dunha
lectura de tres cantigas de escarnio e de mal dizer da pluma do rei trobador Afonso X
(“Joan Rodriguiz foi esmar a Balteira”, 18:21; “Non quer eu donzela fea”, 18:27; “Achei
Sancha Anes encavalgada”, 18:1), analiza as descricións que definen as mulleres pola súa
fealdade física e moral. Defende a tese de que a literatura satírica afonsina, baixo a súa
veste lúdica, se configura como un discurso misóxino capaz non só de denunciar estes
aspectos, mais ben de estabelecer un modelo moral e estético feminino para a sociedade
medieval da Península. Alén diso, ofrece unha ocasión para reflexionar acerca da
condición feminina e as imposicións estéticas sobre a muller que aínda están operativas
na sociedade actual.
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Monteagudo, Henrique, “O Pergamiño Vindel en Vigo”, Grial, n.º 216, “O rego da
cultura”, outubro, novembro e decembro 2017, p. 10.
Infórmase da inauguración da exposición O Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete
cantigas no Museo do Mar de Vigo. Dáse conta de que o Pergamiño Vindel constitúe
unha copia dos séculos XIII-XIV de sete cantigas do xograr Martín Codax e que contén
ademais a notación musical de seis. Faise fincapé na relevancia da información musical
que presenta a peza, aludindo a que os cancioneiros medievais da lírica galego-portuguesa
non a conteñen. Anótase que o pergamiño foi descuberto en 1914 polo libreiro Pedro
Vindel e despois foi comprado polo musicólogo Rafael Mitjans, até que rematou en 1977
na Morgan Library & Museum de Nova Iork. Por último, faise referencia a outras
actividades que xiran arredor da exposición.

Negri, Manuel, “Non-Protagonists Saints Mentioned in the Cantigas de Santa Maria: a
View”, Aevum, 91/2, 2017, pp. 515-536.
As Cantigas de Santa María inclúen varias referencias a santos da tradición católica.
Aínda que algúns deles ocupan un papel activo nalgúns milagres, a maior parte dos nomes
recollidos na obra mariana de Afonso X só pertence a un contexto extra-narrativo. A partir
da definición destes últimos como “santos non protagonistas” e despois dun censo dos
nomes presentes nas Cantigas marianas que poidan encaixar neste perfil, ofrécese un
estudo completo dos contextos das súas evocacións xunto á variedade de funcións
desenvolvidas a través da mención de cada santo: retórica, métrica, nomen auctoritatis,
xuramento etc.

_____, “La cantiga 343: un caso di indemoniato loquace”, Zeitschrift für romanische
Philologie, 133/1, 2017, pp. 175-194.
Analízase un caso de posesión demoníaca presentado na Cantiga de Santa María 343.
Malia que a fonte directa sexa aínda descoñecida, propón unha contextualización do
episodio no ámbito daqueles exemplos que relatan, sobre todo no século XIII, a revelación
dos pecados por parte de indemoniados. Este estudo quere amosar as estritas relacións da
Cantiga coa cultura do seu tempo, así como a capacidade afonsina de incorporar novos
temas nunha estratexia de comunicación que busca tanto a ensinanza moral como a
diversión cortesá.

Pichel Gotérrez, Ricardo, “La Historia Troyana de Pedro I y su proyección en la Galicia
atlantista”, La Corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and
Cultures, vol. 45(2), 2017, pp. 209-240.
Realízase unha investigación sobre o contexto cultural que condicionou a xénese da
Historia Troyana, promovida por Pedro I. Estúdase a transmisión que coñeceu a obra
dende a corte sevillana do seu mecenas até a súa chegada a Galicia, onde foi restaurada e
se lle completaron as lagoas textuais que sufría en galego. Así mesmo, tamén se analizan
aspectos relacionados coa lexitimación e intencionalidade da obra, sen esquecer o valor
testemuñal e simbólico que representou para os petristas galegos que a atesouraron.
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Vázquez García, Tania, “Johan de Requeixo, xograr esquecido das terras de Asma”,
Alicerces: revista de estudos sobre o Miño Medio, vol. 2, 2017, pp. 153-169.
Preséntanse os datos biográficos de Johan de Requeixo, un xograr que foi pouco estudado.
A continuación, analízanse temática e formalmente as cinco cantigas de amigo que se
conservan da súa autoría no Cancioneiro da Biblioteca Nacional e no Cancioneiro da
Vaticana. Todos os textos pertencen ao subxénero temático das cantigas de romaría,
recoñecíbel polas mencións a un santuario que no corpus deste xograr será sempre a
ermida do Faro, onde ten lugar o encontro amoroso dos protagonistas das composicións.

Ventura, Joaquim, “El insulto literario entre trovadores y juglares como instrumento de
defensa gremial. Su reflejo en la lírica medieval gallego-portuguesa”, Medievalia, n.º
20/1, 2017, pp. 61-86.
O estudo, a través da análise de diferentes cantigas de escarnio e de tenzóns, ofrece unha
lectura do cambio das relacións xerárquicas entre trobadores e xograres. Tomando en
conta aqueles textos nos que os trobadores satirizaron os xograres en virtude dunha
vetusta superioridade social e literaria, ofrece unhas mostras do cambio do modelo social
que isto comportaba detrás. O autor propón a hipótese que, detrás dunha crítica
aparentemente limitada ao ámbito literario e musical, se escondía un ataque por razón de
clase social. En igual medida, tratando a sátira contra as soldadeiras, chega á hipótese de
que esta era a consecuencia da envexa polo importante nivel económico alcanzado por
estas mulleres.
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XI. 5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Iglesias Diéguez, Alfredo, “As conquistas dun duque”, La Opinión, “Saberes”, “Letras
galegas”, 9 decembro 2017, p. 10.
Indica que Crónicas de Jean Froissart. A conquista de Galiza e León (1386-87)
(Toxosoutos, 2017) narra a campaña militar do duque de Lancaster en Galicia no marco
da guerra dos 100 anos. Di que o texto, escrito entre 1366 e 1400 marca o renacemento
da literatura cabaleiresca e sinala que agora cóntase cunha “erudita” edición en galego
grazas ao labor de Paulo Nogueira.

Méndez Ferrín, X. L., “En Lixboa sobre lo mar”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños
da vida”, 17 febreiro 2017, p. 24.
Dáse conta da presentación da obra Cantigas medievais galego-portuguesas, que contén
unha edición do corpus de cantigas profanas realizada pola profesora Graça Videira
Lopes, tres Cantigas de Santa María, así como unha selección musical composta de
melodías orixinais e contrafacta que estivo a cargo do musicólogo medievalista José
Pedro Ferreira.

_____, “Todas as cántigas”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.008, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 568, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 25 febreiro 2017.
Realízase unha comparación entre a obra Cantigas galego-portuguesas. Corpus integral
profano, de Graça Videira Lopes, e Lírica profana galego-portuguesa, que estivo a cargo
de Mercedes Brea. Ambas as propostas diferéncianse en que a segunda recupera as
edicións anteriores, mentres que na primeira a autora é a responsábel da edición de todos
os textos. Faise unha exhortación ao lector para que se achegue ao corpus profano galegoportugués e, para isto, alude a algúns temas e motivos destacados das cantigas máis
célebres.

_____, “Vestixios e pantasmas dos trobeiros mariños”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º
1.014, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 574, contracuberta, “No fondo dos espellos”, 8
abril 2017.
Preséntanse algúns dos topónimos que aparecen reiteradamente nalgunhas cantigas
medievais galego-portuguesas e alúdese ao estado de conservación dos vestixios ou ao
estado de conservación dalgunhas construcións.

Ventura, Joaquim “Inventario de Cantigas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 619,
“Libros”, 23 marzo 2017, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 572, “Letras galegas”, 25
marzo 2017, p. 10.
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Destácase a importancia da publicación da obra Cantigas medievais galego-portuguesas,
coordinada por Graça Videira Lopes, que compila a edición do corpus das cantigas
medievais, seguindo o Acordo Ortográfico do portugués (1990). Ademais de incidir na
accesibilidade da obra (atendendo ao prezo e á fragmentación en dous volumes), sinálase
que é de interese o respecto que ofrece na ordenación dos textos en relación á que estes
presentan nos manuscritos.
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XI. 6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Alonso Montero, Xesús, “Da vida exemplar de Pedro Vindel”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Beatus qui legit”, 29 setembro 2017, p. 20.
Co gallo da chegada do Pergamiño Vindel para ser exposto en Vigo, percorre a biografía
do seu descubridor, o libreiro Pedro Vindel Álvarez, salientando sobre todo os seus
primeiros anos e a súa formación de autodidacta.

_____, “Pero, que é o pergamiño Vindel?”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 outubro
2017, p. 33.
Menciónase a importancia do Pergamiño Vindel e descríbense as súas características
(formais, gráficas e temáticas), facendo alusión a que as cantigas que contén tamén se
conservan nos apógrafos italianos. Así mesmo, menciónanse os sucesivos cambios de
propietarios polos que pasou o manuscrito.

_____, “Federico García Lorca, Galicia e o Pergamiño Vindel”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Beatus qui legit”, 10 novembro 2017, p. 17.
Desvela a admiración e o interese que Federico García Lorca demostrou no ano 1932 cara
ás cantigas de Martín Codax, cando, en Santiago de Compostela e segundo o testemuño
de Francisco Fernández del Riego, o escritor recitou dúas pezas do seu cancioneiro.

Amoedo Portela, Alejo e Cipriano Luis Jiménez Casas, “Santiago Tafall Abad, primeiro
transcritor e divulgador das Cantigas de Martín Codax”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 29
novembro 2017, p. 38.
Faise un repaso polo estudo musicolóxico das cantigas de amigo de Martín Codax que
presentou o profesor Manuel Pedro ferreira no simposio internacional “E irei madr a
Vigo”. Indícase que a figura do trobador en Galicia foi divulgada polo músico vigués
Teodosio Vesteiro e que o primeiro estudo musical se debe ao músico Santiago Tafall, do
que se ofrece unha pequena biografía. Con respecto á transcrición musical de Tafall,
indícase que opta pola paleográfica, un único intérprete e o acompañamento pianístico.

Balado, Ramón G., “Catalina Vicens”, El Correo Gallego, “Santiago”, “Reseña musical”,
16 abril 2017, p. 20.
Sinálase que Carolina Vicens interpretará na Igrexa da Universidade un repertorio que
inclúe dende obras medievais até outras de compositores contemporáneos. Ademais,
realízase unha recensión da súa biografía.
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Bará, Milagros, “Paio Gómez Charino, la muerte de un poeta”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, “Crónicas de Pontevedra...”, 25 xuño 2017, p. 14.
Realízase unha recensión da biografía de Paio Gómez Charino [sic.], cuxo sepulcro se
conserva na igrexa de San Francisco en Pontevedra. Finalmente, resúmese o seu asasinato
a mans de Rui Pérez Tenorio, tomando como fonte de referencia a Crónica de Fernando
IV. Finalmente, ofrécese unha relación das publicacións empregadas para a redacción
deste artigo.

Blas, Ceferino de, “Hay tiempo para rectificar un mal comienzo”, Faro de Vigo, “Vigo”,
16 agosto 2017, p. 7.
Destácase a importancia da exposición do Pergamiño Vindel en Vigo e incídese en que a
pesar de que Avelino Rodríguez Elías sinalara a importancia da compra do testemuño
manuscrito no momento do seu descubrimento, este achado tivo moi pouca sona entre os
galegos.

_____, “Decenas de poetas en las Cíes”, Faro de Vigo, “Opinión”, 4 setembro 2017, pp.
12-13.
Realízase un percorrido pola relación de poetas de distintas épocas coas Cíes e, entre eles,
cítanse Martín Codax, Xohan de Cangas e Mendiño.

_____, “El más universal de los vigueses”, Faro de Vigo, “Opinión”, 11 setembro 2017,
pp. 12-13.
Reflexiónase sobre os nomes das rúas, en especial sobre aquelas dedicadas a Martín
Codax con motivo da celebración da exposición do Pergamiño Vindel en Vigo.

_____, “Un nombre para la biblioteca”, Faro de Vigo, “Opinión”, 18 setembro 2017, p.
13.
Faise mención a que a inauguración da biblioteca de Cangas pasou inadvertida polos
problemas do momento. Con todo, reivindícase que debería ter un nome e, con motivo da
visita do Pergamiño Vindel a Vigo, crese que sería apropiado “Xohán de Cangas”.

_____, “El monumento incompleto”, Faro de Vigo, “Opinión”, 25 setembro 2017, pp. 1213.
Infórmase de que, a pesar de que non hai documentos que o acrediten, Martín Codax foi
de Vigo. Así mesmo, realízase un repaso pola importancia que adquiriu o estudo de Martín
Codax por parte de investigadores nos anos cincuenta e, en especial, por José María
Álvarez Blázquez.
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Bragado, Manuel, “A exposición do Vindel”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Campo de
Granada”, 10 xaneiro 2017, pp. 22-23.
Destácase a importancia do Pergamiño Vindel e dáse conta de que Camiño Noia, en
representación da Universidade de Vigo, foi a responsábel de xestionar a cesión temporal
deste manuscrito co fin de celebrar unha exposición en Vigo que estaría inserida nun
marco de actividades culturais. Con todo, indícase que existen problemas para pechar o
acordo económico entre o concello e a Universidade que dificultan a organización.

_____, “O Vindel a Vigo”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Campo de Granada”, 7 marzo 2017, p.
8.
Incídese en que a chegada do Pergamiño Vindel a Vigo supón un fito histórico, a pesar de
que o concello se desvinculou da colaboración con esta actividade, posibelmente debido
aos desacordos entre a entidade municipal e a Universidade polo futuro do Campus do
Mar.

_____, “Despois do Vindel”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”, 26 setembro
2017, pp. 26-27.
Dáse conta da chegada do Pergamiño Vindel para a súa exposición en Vigo, despois das
numerosas vicisitudes e múltiples acordos que a fixeron posíbel.

Brea, Mercedes, “Patrón de las Españas”, El Correo Gallego, “Feminino Plural”,
“Apóstol 2017”, 25 xullo 2017, p. 21.
Destácase a importancia que tivo o padroado de Santiago durante varios séculos,
incidindo na figuración de Santiago como pescador, tomando como referente o Liber
Sancti Jacobi. Dise que a condición militar de Santiago procede de fontes historiográficas
como a Historia Silense, tamén do século XII, e que no século seguinte se popularizaría
a batalla de Clavijo.

Cabana, Darío Xohán, “A maneira de proençal. Divagación occitana con Martín Codax
ao fondo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 641, “Martín Codax e o mar de Vigo”,
12 outubro 2017, p. VII.
Reflexiona sobre as diferenzas entre a lírica occitana e a galego-portuguesa, sobre todo
considerando as cantigas de amigo. Destaca ademais as particularidades destas últimas
no panorama romance baseándose nos traballos daqueles estudosos que xa se ocuparon
do tema, principalmente Xosé Luís Méndez Ferrín e Giuseppe Tavani.

Freixanes, Víctor F., “A memoria dos Vindel”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 15 outubro 2017, p. 12.
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Dá conta da inauguración da exposición no Museo do Mar de Vigo con membros de tres
xeracións Vindel. Aclara que a historia persoal de Pedro Vindel e a descuberta do
manuscrito recollése en Historia de una librería (1945), dun dos seus fillos, Francisco
Vindel Angulo, e tamén no filme El manuscrito Vindel (Linterna Producións, 2016), do
que son guionistas, produtores e directores un fillo da neta Paloma, José Manuel
Fernández-Jardón Vindel e tamén o fillo deste, Luis. Refire que “oxalá poidamos gozala”,
en referencia á longametraxe, en Galicia e que “a presenza do pergamiño resulta
emocionante, monumento do noso patrimonio histórico, lingüístico e literario,
monumento do patrimonio da literatura universal, deberiamos dicir”. Remata salientando
de Pedro Vindel que no Rastro madrileño “deprendeu as letras, e o amor pola cultura, que
o converteu nun dos grandes libreiros da España do seu tempo” e que “a familia mantivo
o oficio durante un par de xeracións” e o seu bisneto Ismael, hoxe en día, “continúa en
parte coa tradición da bibliofilia”.

Gestoso Álvarez, Maruxa, “Peneirando o cotián. O devir vital na xeira de Martín Codax”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 641, “Martín Codax e o mar de Vigo”, 12 outubro
2017, p. VIII.
Reflexiona sobre a importancia do mar no desenvolvemento da poética de Martín Codax
así como no cotián do Vigo medieval.

González Tosar, Luís, “A proba de ratume”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Entre liñas”,
16 outubro 2017, p. 27.
Co gallo da exposición “Pergamiño Vindel, un tesouro en sete cantigas” en Vigo e
apoiándose nuns versos de Manuel Curros Enríquez reflexiona sobre este pergamiño
atopado en 1914 por Pedro Vindel.
Harguindey Banet, Henrique, “For Marilyn, alwaysʼ. Dende Vigo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 19 setembro 2017, p. 35.
Indica que William Rueter, con motivo do falecemento da súa muller, publicou en 1997
unha obra para honrar a súa memoria na que editou as cantigas de amigo de Martín Codax.

Iglesias Diéguez, Alfredo, “Tempo de Codax. Crónica do Vigo medieval”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 641, “Martín Codax e o mar de Vigo”, 12 outubro 2017, p. VI.
Infórmase do posíbel escenario da terceira cantiga de Martín Codax. En concreto,
preséntase un perfil histórico das igrexas medievais de Santa María de Vigo e Santiago
de Vigo, despois dun repaso dos primeiros documentos que mencionan a vila no tempo
do trobador.

Jaureguizar, Santiago, “Martín Códax, antes que os Beach Boys”, Diario de Pontevedra,
“Táboa Redonda”, 22 outubro 2017, p. 8.
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Reflexiona sobre a oportunidade da chegada do Pergamiño Vindel a Galicia e cuestiona
a oportunidade do investimento da exposición.

Jiménez Casas, Cipriano Luis, “Chegada do pergamiño Vindel a Vigo (I)”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 13 setembro 2017, p. 35.
Dá conta da importancia que supón a exposición do Pergamiño Vindel en Vigo e informa
dos actos realizados pola Asociación Cultural Pertenza de Vigo, colectivo ao que
pertence. Tamén informa dunha conversa co Sr. Wieck na Fundación Morgan, na que se
interesou pola posibilidade de que o pergamiño se expuxese en Vigo.

______, “Historia do pergamiño Vindel (II)”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 14 setembro
2017, p. 39.
Repasa as etapas que teñen que ver coa descuberta, as compravendas e a difusión do
Pergamiño Vindel, despois de dar conta dos elementos biográficos máis relevantes do
libreiro que o descubriu, Pedro Vindel. Subliña o momento no que, despois da súa
descuberta, o exame do intelectual pontevedrés Victor Said Armesto fixo entender ao
libreiro a trascendencia do seu achado para a lírica profana galego-portuguesa.

_____, “Martín Códax cantor do mar de Vigo (e III)”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 15
setembro 2017, p. 40.
Fala da importancia de Martín Codax e realiza unha recensión das súas cantigas, sen
esquecer precisar os elementos formais máis característicos, así como os datos básicos da
transmisión manuscrita.

_____, “As Cantigas de Martín Códax no eido internacional”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
2 novembro 2017, p. 33.
Ofréce unha mostra de exemplos da recepción internacional das cantigas de Martín
Codax: na actividade investigadora e musical de Judith Cohen, nas traducións ao francés
do profesor catedrático Henrique Harguindey Banet e nas publicacións de Deluy. A través
das palabras deste último, destácase a singularidade das cantigas de amigo no panorama
medieval romance.

Lira Pousa, Lolín, “Santiago de Alén en Ribadavia”, La Región, “Provincia”, “Ribeiro,
imágenes con historia”, 23 novembro 2017, p. 30.
Recorda a exposición do Pergamiño Vindel que contén as sete cantigas de Martín Codax
e a mostra de pezas do século XIII que a rodea no Museo do Mar de Vigo, despois de
informar sobre a presenza da escultura da imaxe sedente de Santiago nesta última,
orixinaria do primitivo templo de Santiago de Alén en Ribadavia.
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Mato de la Iglesia, Salustiano, “O retorno á orixe”, Faro de Vigo, “Vigo”, 10 outubro
2017, p. 8.
Explícase a importancia que supón a chegada a Vigo do Pergamiño Vindel e o
compromiso da Universidade de Vigo coa exposición.

Martín, Alejandro, “Martín vuelve a casa”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Corresponsal en
Vigo”, 4 marzo 2017, p. 13.
Dáse conta de que o Pergamiño Vindel, que contén sete cantigas de Martín Codax con
notación musical, volverá a Vigo para unha exposición. Apúntase que non se coñecen
datos sobre a biografía de Martín Codax.

Méndez Ferrín, X. L., “Ateísmo e paixón: o conto milenario de Trsitán e Iseu”, Faro de
Vigo, “el sábado”, n.º 1.001, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 561, “No fondo dos
espellos”, contracuberta, 7 xaneiro 2017.
Infórmase da importancia que adquiriu na historia da literatura o relato de Tristán e Isolda
até o Romanticismo. Faise especial fincapé na viaxe que estes personaxes realizaron a
Galicia no s. XIII, seguindo as rotas atlánticas que Mailoc emprendera nos “Lais de
Bretaña”, aínda sen estudar dende o punto de vista da teoría comparada, como si o foron
os alemáns.

_____, “Dos nomes da Coruña”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.007, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 567, “No fondo dos espellos”, contracuberta, 18 febreiro 2017.
Dáse conta dos distintos nomes que recibiu a cidade da Coruña ao longo da historia,
indicando cales foron os acontecementos que motivaron as mudanzas. Para isto, tómase
como referencia o artigo de Gonzalo Navaza “A orixe literaria do nome da Coruña”
(Revista de Filoloxía, 2016). Navaza sinala que se constata o topónimo “Crunia” no
Codex Calixtinus, pero pensa que pode ser unha deformación de “Carunia” e, de ser así,
estariamos ante “Coria”, que pertenceu ao arcebispado de Compostela.

_____, “Martín Codax de Vigo”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1.010, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 570, “No fondo dos espellos”, contracuberta, 11 marzo 2017.
Incídese na procedencia viguesa de Martín Codax e realízase un breve repaso por distintos
intelectuais que se ocuparon do estudo da obra deste autor.

_____, “Codax e os trobadores do mar”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1011, p. 4/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 571, “No fondo dos espellos”, contracuberta, 18 marzo 2017.
Infórmase de que o erudito brasileiro Francisco Adolfo Varnhagen foi o que acuñou en
1870 a denominación “barcarolas” para todas as cantigas de temática marítima. Con todo,
na maioría de textos líricos profanos galego-portugueses non aparecen barcas nin navíos.
1351

Incídese en que foi tamén o primeiro en levar á imprenta as cantigas de Martín Codax,
Meendinho e Nuno Treez. A continuación realízase un repaso pola obra de distintos
xograres e trobadores que cantaron ao mar nas súas cantigas.

_____, “Pela maior parte portugueses e gallegos”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1012, p.
4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 572, “No fondo dos espellos”, contracuberta, 25 marzo
2017.
Realízase unha recensión da biografía e das obras máis significativas de Francisco
Adolpho de Varnhagen, un erudito brasileiro que foi de especial importancia para a
cultura galega, xa que encontrou o Cancioneiro de Berkeley e realizou por primeira vez
un comentario das cantigas de Martín Codax e doutros autores medievais no seu
Cancioneirinho de trovas antigas, obra esquecida na actualidade e que merecería unha
reedición facsimilar con motivo da exposición do Pergamiño Vindel.

_____, “O misterio das ondas do mar de Vigo”, Faro de Vigo, “el sábado”, n.º 1013, p. 4/
La Opinión, “Saberes”, n.º 573, “No fondo dos espellos”, contracuberta, 1 abril 2017.
Destácase a recorrencia do mar na literatura profana galego-portuguesa, a diferenza da
lírica francesa e anglonormanda. Tamén se identifican os monstros mariños e as naves
tráxicas na lenda de Tristán e Iseu, así como a presenza marítima na cantiga “Altas undas
que venètz sur la mar” de Raimbaut de Vaqueiras.

_____, “Falsificar a historia”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Os camiños da vida”, 28 xullo
2017, p. 28.
Asegura que o nacionalismo español manipula a Historia de Galicia. Desmitifica o mito
da conservación dos restos do Apóstolo Santiago en Compostela e destaca que Afonso X
dedica as súas cantigas a Santa María e non á figura do Apóstolo.

_____, “Poeta en casa. Vesteiro Torres, Jakobson e Martín Codax”, Faro de Vigo, “Faro
da Cultura”, n.º 641, “Martín Codax e o mar de Vigo”, 12 outubro 2017, cuberta.
Ofrécese unha mostra dos estudosos vinculados a Galicia que defenderon o valor poético
de Martín Codax. Reflexiónase ademais sobre as figuras das súas composicións e sobre a
unidade do seu “cancioneiro”, recordando a súa inclusión na antoloxía de Álvarez
Blázquez e a atención que Ernesto Guerra de Cal lle dedicou nos seus estudos. Remátase
coa recuperación da valoración crítica positiva que o lingüista Roman Jakobson fixo da
quinta cantiga do trobador da ría de Vigo.

Noia, Camiño, “E irei, madre a Vigo! Máis de sete séculos despois (I)”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 16 setembro 2017, p. 45.
Despois de informar do simposio internacional organizado co gallo da exposición do
Pergamiño Vindel no Museo do Mar en Vigo, así como das etapas que levaron o
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manuscrito a ser comprado pola Morgan Library de Nova York, a filóloga móstrase crítica
cara á administración española daquel tempo. Sostén que, quizais por falta de capacidade
de valorar este documento no contexto cultural galego e castelán, o estado non o quixo e
non o soubo reter en Madrid.

_____, “Primeiros cantos de amor das mulleres viguesas (II)”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
17 setembro 2017, p. 38.
Dubídase sobre se Martín Codax foi un home ou unha muller, pero en todo caso, parece
que compuxo unhas cantigas semellantes ás que cantarían as mulleres de Vigo e que
compoñen un ciclo temático. Precísanse os trazos formais básicos e realízase unha
recensión dalgunhas das cantigas.

_____, “Martín Codax, transmisor das cantigas populares (e III)”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 18 setembro 2017, p. 18.
Pecha unha serie de artigos realizando unha recensión da temática das catro cantigas que
non foran comentadas anteriormente.

Núñez, Carlos, “La escritura nació aquí al lado”, Faro de Vigo, “Opinión”, 24 xuño 2017,
p. 26.
Fala da orixe da escritura nos gravados dos petroglifos vigueses, para enlazar co uso
político do Pergamiño Vindel e co paso do papel a novos sistemas, vistos como avance
pero non como substitución do soporte papel.

Otero, David, “Ler (esas miradas)”, Sermos Galiza, “Opinión”, 19 outubro 2017, p. 4.
Reflexiona sobre o valor cultural do Pergamiño Vindel no contexto da exposición O
Pergamiño Vindel: un tesouro en sete cantigas, a través dunha lectura das impresións do
presidente da Xunta de Galicia e do conselleiro de Cultura e Educación que asistiron ao
acto inaugural da mostra.

Pato, Cristina, “O pergamiño”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “A arte de inquedanza”, 20
outubro 2017, contracuberta.
Co propósito de informar sobre a chegada do Pergamiño Vindel a Vigo e sobre o ciclo de
conferencias preparadas pola ocasión, repasa brevemente as etapas do folio que contén as
sete cantigas de Martín Codax, dende o seu descubrimento até a súa adquisición pola
Morgan Library de Nova York.

Pena, Xosé Ramón, “No retorno de Martín Codax”, Faro de Vigo, “Opinión”, “De
bolina”, 11 marzo 2017, pp. 24-25.
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Infórmase da chegada do Pergamiño Vindel a Galicia para unha exposición e resúmense
algunhas achegas que os investigadores fixeron en relación co seu estudo. Así mesmo,
reclámase para Vigo a condición de cidade cultural e para isto preséntase unha ampla
nómina de autores vigueses que dan boa conta desta realidade.

_____, “Martín Codax, 2017”, Faro de Vigo, “Opinión”, “De bolina”, 30 setembro 2017,
pp. 26-27.
Anúnciase a chegada do Pergamiño Vindel para a súa exposición en Vigo e con el
numerosos investigadores. Así mesmo, faise unha defensa da oralidade e da escrita en
galego, sen necesidade de velas como unha imposición idiomática.

_____, “Crónica de cancioneiros. O Pergamiño Vindel e a tradición manuscrita”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 641, “Martín Codax e o mar de Vigo”, 12 outubro 2017, p.
III.
Propón un resumen da árbore xenealóxica dos testemuños da lírica galego-portuguesa,
despois de ofrecer un repaso da súa tradición manuscrita no contexto da produción
medieval europea. Finalmente, destaca a singularidade do Pergamiño Vindel en canto
testemuño posuidor de notación musical.

Pena Presas, Montse, “Eppur si muove! As mulleres nas cantigas de amigo”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 641, “Martín Codax e o mar de Vigo”, 12 outubro 2017, p.
II.
Repasa as teorías que dan á muller un papel máis destacado no proceso creativo das
cantigas de amigo, informando tamén sobre as tipoloxías e as funcións dos personaxes
femininos que actúan nelas. Reflexiona ademais sobre a importancia das cantigas para o
estudo dos hábitos socias das mulleres medievais. A continuación, propón unha análise
dos estados de ánimo da moza protagonista das cantigas de Martín Codax.
Pérez, José María, ʻPeridisʼ, “Cuando Dante escribía divinas comedias”, El País, “Ideas”,
n.º 101, “En Portada”, 16 abril 2017, pp. 4-5.
Destácase o florecemento literario e artístico que se produciu na Idade Media e ,entre a
produción literaria románica, cítanse as Cantigas de Santa María.

Piñeiro, Antonio, “Irei a Vigo...”, La Región, “Opinión”, “Ourensalia”, 12 outubro 2017,
p. 37.
Opina sobre o valor monumental e cultural do Pergamiño Vindel no ámbito da cultura
galega do pasado e do presente. Destaca ademais a importancia da exposición no Museo
do Mar para contextualizar mellor a época na cal se produciu o pergameo coas cantigas
do trobador da ría de Vigo.
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Porteiro, María Xosé, “Menos mal”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Habitación propia”,
29 decembro 2017, p. 15.
Coa ocasión da estada do Pergamiño Vindel en Vigo, reflexiona sobre as relacións de
Galicia con Portugal e a oportunidade que isto suporía para pensar unha estratexia común
orientada á promoción de iniciativas políticas de carácter cultural e literario.

Reboreda, Alberte, “A la igreja de Vigo. O románico en cas de Martín Codax”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 641, “Martín Codax e o mar de Vigo”, 12 outubro 2017, p.
IV.
Informa do posíbel escenario da terceira cantiga de Martín Codax, onde se menciona una
igreja de Vig’, despois dun repaso entre os principais templos románicos olívicos do
século XII. A este respecto, ofrece un perfil de Santa María de Vigo e de Santiago de Vigo
como posíbeis igrexas ás cales fai alusión o trobador nos seus versos.

Requeixo, Armando, “Teoría do palimpsesto”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 640,
“Literatura insólita”, 5 outubro 2017, p. VII.
Tomando como motivo a próxima exposición do Vindel en Vigo, manuscrito que foi
empregado como forro dunha obra de Cicerón, realiza un breve achegamento aos
palimpsestos, manuscritos cuxa escrita foi cancelada mediante lavado ou raspado para
poder transcribir por enriba un segundo texto.

Rodríguez González, Román, “Regreso de Martín Códax ao mar de Vigo”, Faro de Vigo,
“Vigo”, 26 setembro 2017, p. 6.
Dá conta da participación na inauguración da exposición do Pergamiño Vindel en Vigo.
Destaca a importancia dese ben patrimonial, realizando referencias ao seu descubrimento,
á conservación na Morgan Library, así como ao compromiso da Xunta coa exposición.

Sánchez Bargiela, Rafael, “O Códice Calixtino e a Unesco”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Tribuna”, 3 novembro 2017, p. 13.
Informa da entrada do Códice Calixtino no Rexistro da Memoria do Mundo da Unesco,
por iniciativa do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago. Opina
favorabelmente sobre o recoñecemento cultural que supón esta inscrición para unha obra
literaria que amosa a percepción dunha común civilización europea xa a partir do punto
de mirada dos peregrinos medievais.

Valcárcel, Xulio, “Amores célebres: Hero e Leandro”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 977/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 977,
“páxina Literaria”, 2 abril 2017, p. 31.
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Destácanse as relacións entre a lenda de Hero e Leandro e a cantiga de Mendiño, onde a
namorada espera o seu namorado, a pesar de que parece que non chega ao lugar acordado.
Indícase que esta incerteza non está presente na lenda grega de Leandro, xa que este
personaxe se extravía e afoga.

Vázquez-Monxardín, Afonso, “O Vindel e outras cousas”, La Región, “Opinión”, 3
outubro 2017, p. 31.
Realízase unha xustificación de por que o Pergamiño Vindel é un símbolo para Galicia,
incluíndo mencións á súa importancia e a outros documentos manuscritos de especial
interese, como o pergamiño Sharrer, as Cantigas de Santa María ou o Cancioneiro de
Afonso Paez, entre outros.

Vidal Villaverde, Manuel, “Pergamiño de Vindel”, Atlántico Diario, “Vigo”, 8 outubro
2017, p. 13.
Con motivo da exposición do Pergamiño Vindel en Vigo, repasa algúns dos autores
homenaxeados no Día das Letras Galegas. Tamén se reproduce un poema de Luz Pozo
Garza no que se menciona Vigo.

Xil, Antón, “Este Pedro non madruga...”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
“Cousas de ningures”, 19 xaneiro 2017, p. 30.
Realízase unha breve presentación de quen foi Pedro Madruga e explícase o seu alcume,
xa que, segundo a lenda, nas súas rivalidades cos Sarmiento, unha mañá tan pronto como
un dos Sarmiento se ergueu e sacou a cabeza por unha almea xa tiña ás portas a Pedro
Madruga, de aí a frase “Pedro, moito madrugas”. Faise unha comparación deste personaxe
con Pedro Sánchez e a complexa situación política na que se atopa.
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XI. 7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Baena, A., “Cristina Pato. ‘A idea é amosar como sonarían hoxe as cantigas coa
diversidade musical galega”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 19 decembro 2017,
p. 9.
Entrevístase a artista Cristina Pato co gallo do Concerto da Universidade de Vigo pensado
para acompañar a exposición do Pergamiño Vindel no período navideño. Fala sobre os
artistas que ofrecerían novas interpretacións das cantigas de Martín Codax: Begoña
Riobó, Anxo Pintos, Wöyza, Roberto Comeñasa, Ugia Pedreira, o Coro da Mariña e o
grupo de música antiga Martin Códax. Conclúe falando do seu período de “formación”
para familiarizarse co contexto cultural do pergamiño, grazas ás achegas de expertos.

_____, “Ria Lemaire. ‘Puido ser un xoglar de calidade que recolleu cantigas das mulleres
da súa terra”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 24 novembro 2017, p. 18.
Conversa coa especialista en literatura medieval Ria Lemaire na que propón un perfil da
muller medieval de clase privilexiada a través da lectura das cantigas. Despois de destacar
o papel da muller no proceso creativo das composicións populares, reflexiona sobre a
identidade do trobador Martín Codax até defender a tese de que se trata dun xograr cun
gran repertorio, capaz de recoller nun segundo momento as cantigas que cantaban as
mulleres da súa terra.

_____, “Armando Martínez. ‘Es una réplica exacta con las ilustraciones en oro, pesa 8
kilos”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 25 outubro 2017, p. 12.
Entrevístase o escultor vigués Armando Martínez, co motivo da cesión temporal dunha
copia persoal do facsímile do Códice de Florencia das Cantigas de Santa María ao Museo
do Mar de Vigo. O artista enumera algunhas das características máis destacábeis deste
proxecto editorial saído do prelo no ano 1992 como, por exemplo, as miniaturas
reproducidas con folla de ouro.
Castro, R., “Carlos Callón. ʻA cuestión da homosexualidade está presente nos inicios do
amor cortés”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 3 agosto 2017, pp. 4-5.
Conversa co escritor e filólogo Carlos Callón coa ocasión da defensa da súa tese de
doutoramento: As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no
trobadorismo galego. O autor destaca como, de todos os textos sobre lesbianismo que se
localizan en Europa, máis da metade estarían escritos en galego-portugués. Propón
ademais unha aclaración da cantiga “Dizia la bentalhada” de Pedro Eanes Solaz onde
estaría representada unha relación lésbica, sempre e cando se volva recuperar o xénero
feminino dos pronomes transmitidos polos manuscritos.

García, Montse, “Carlos Núñez: ‘Coa orquestra do Pórtico descubrimos sons novidosos”,
La Voz de Galicia, “Agenda”, “Para todos los públicos”, 22 novembro 2017, p. L11.
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Fala da interpretación das sete cantigas de Martín Códax pola orquestra do Pórtico da
Gloria no concerto realizado polo 30 aniversario da declaración do Camiño como
primeiro itinerario cultural.

Gómez, Joel, “José A. Souto Cabo: ‘Coñecemos o texto medieval con máis galeguismos
por unha copia portuguesa”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primeira
persoa”, 29 marzo 2017, contracuberta.
O profesor José A. Souto que vén de publicar un estudo sobre a Crónica dos Ministros
Gerais da Ordem dos Fraires Menores no volume colectivo Lingüística Histórica e
Dialectoloxía indica que é unha tradución dunha crónica latina do século XIV atribuída a
Arnaud de Sarrant e que se trata do texto medieval galego-portugués con maior número
de galeguismos, que describe, ademais fala das distintas versións atopadas e do proceso
de transcrición.
Fuente, María Jesús, “Francisco Singul. ʻSi los americanos compraron hace 40 años el
Vindel es porque lo valoraban”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 outubro 2017, p. 34.
O historiador Francisco Singul, comisario da exposición do Pergamiño Vindel no Museo
do Mar, destaca o labor da universidade da cidade olívica para conseguir o Pergamiño e
a importancia didáctica das obras que o acompañan na exposición. Remata a conversa
insistindo sobre o valor internacional da lírica galega medieval e desvelando os proxectos
pensados para dar a coñecer a figura de Martín Codax a un público máis amplo: a
publicación dun libro-catálogo da exposición e a organización dun congreso
internacional.

Liste, Ana G., “Carlos Núñez: ‘Amo las cantigas de Martín Códax con toda mi alma”,
Faro de Vigo, “Visado”, n.º 809, “Música”, 22 decembro 2017, p. 7.
O gaiteiro Carlos Núñez fai balance do ano 2017 a nivel profesional, da acollida que tivo
en EEUU e da gran oportunidade para os vigueses de poder ter o Pergamiño Vindel.
Tamén apunta que no concerto da Catedral de Santiago puido interpretar as cantigas e que
ten proposto un concerto así en Vigo.
Mariño, A., “Cristina Pato. ʻHaremos con mucho amor algo único”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 17 diciembre 2017, p. 44.
Despois de informar sobre a exposición do Pergamiño Vindel no Museo do Mar,
entrevístase a artista Cristina Pato coa ocasión do Concerto de Nadal da Universidade de
Vigo, dedicado ao Pergamiño. Repasando as etapas da viaxe do manuscrito despois do
seu descubrimento, a directora dá a coñecer os preparativos deste evento, pensado para
ofrecer novas propostas de actuación de cada cantiga en varios estilos musicais.
Mato, Mar, “Ria Lemare. ʻO discurso da historia da literatura é triste para as mulleres”,
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Faro de Vigo, “Sociedad”, 29 novembro 2017, p. 38.
A profesora de literatura portuguesa e brasileira da Universidade de Poitiers fala do seu
primeiro encontro coas cantigas de Martín Codax ás que considera narrativas e da súa
teoría de que son obra dunha muller. Tamén argumenta a hipótese de que non fose
trobador e por último incide no silenciamento das voces femininas.
Ocampo, Elena, “Pena. ʻMartín Códax fixo unha literatura de moi boa calidade con
poucos medios”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro”, 3 outubro 2017, p. 42.
Xosé Ramón Pena destaca a calidade das cantigas transmitidas polo Pergamiño Vindel,
desvelando ademais a posibilidade de que estas tivesen varios compositores e ofrecendo,
na charla O Pergamiño Vindel de Martin Códax chega a Vigo, un repaso de como se
integra o pergameo na tradición escrita conservada. A continuación, o especialista ofrece
un paralelo entre a lírica galego-portuguesa e a música pop-rock dos nosos días.
Obelleiro, M., “Clara Pino. ʻVivir hoxe da música é unha carreira de obstáculos”, Sermos
Galiza, “fóradeserie”, 27 abril 2017, pp. 4-5.
Clara Pino sinala que decidiu gravar con Pablo Vidal un CD con nove pistas musicais e
outras nove pistas de prosa poética. Entre os contidos encóntrase musicada a cantiga de
Meendinho. Como docente de música decátase de que o alumnado descoñece a música
galega.
Penelas, Sandra, “Francisco Singul. ʻEl Vindel estará rodeado de obras de muy alta
calidad; algunas viguesas y no muy conocidas”, Faro de Vigo, “Vigo”, 15 agosto 2017,
p. 8.
O comisario da exposición do Pergamiño Vindel, Francisco Singul, explica a procedencia
e a función “paratextual” das pezas que irán acompañar as cantigas de Martín Codax no
Museo do Mar de Vigo. Revela ademais a publicación dun libro-catálogo para divulgar
tamén entre os non especialistas aspectos políticos, culturais e musicais da época na cal
foi composto o Pergamiño. Pecha a entrevista con algunhas reflexións sobre a influencia
de Martín Codax en poetas máis recentes, sobre o obradoiro de produción quizais rexio
ou nobre do Vindel e acerca da hipótese de que a folla estivese nun mosteiro até a
desamortización, para logo aparecer no Rastro de Madrid.
Rodríguez, Miguel, “Gonzalo Navaza. ʻO nome da Coruña ten a súa orixe nunha
referencia literaria do Códice Calixtino”, La Opinión, “A Coruña”, 6 abril 2017, p. 11.
Nesta entrevista Gonzalo Navaza indica que o nome da Coruña foi imposto por Afonso
IX, despois de tomalo do Códice Calixtino, onde aparece citada a Crunia como cidade da
Gallaecia. Explica o devir do nome e os novos mitos que se sucederon coa finalidade de
ocultar a relación de Carlomagno co nome da cidade.
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Rodríguez, Xosé Manoel, “Cristina Pato. ‘O proxecto sobre o Pergamiño Vindel é unha
viaxe no tempo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 decembro 2017, p. 40.
Conversa coa gaiteira e pianista Cristina Pato sobre o proxecto musical O Pergamiño
Vindel: unha viaxe musical, realizado e posto en escena coa colaboración de Nicholas
Cords. Fala do encargo recibido pola Universidade de Vigo, da súa achega ás sete cantigas
transmitidas polo manuscrito, así como da decisión de acercarse a elas con diferentes
estilos musicais.

R. S., “Alejo Amoedo. ‘El Vindel es la Piedra Roseta de la música popular antigua y creo
que levanta pasiones”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 28 setembro 2017, p. 5.
Alejo Amoedo, pianista e membro do colectivo Pertenza, destaca a utilidade do
Pergamiño Vindel para acercarse á música popular antiga. Informa de que, se ben xa
remataron as discusións acerca da lectura das notas e da melodía das cantigas de Martín
Codax, o que si aínda pode producir controversia é a interpretación do ritmo das pezas,
que algúns consideran en función das palabras.

Suárez, R., “Cipriano Jiménez. ‘La Morgan dijo sí y fue como el premio Gordo”,
Atlántico Diario, “Vigo”, “A volta de Martín Códax”, 29 setembro 2017, p. 3.
Entrevístase a Cipriano Jiménez, membro da asociación cultural Pertenza, para falar dos
seus encontros con Roger Wieck, xefe do departamento de manuscritos da Morgan
Library, e con Salustiano Mato, reitor da Universidade de Vigo, que permitiron o traslado
temporal do Pergamiño Vindel para a súa exposición no Museo do Mar.

_____, “Henrique Costas. ‘As cantigas son unha festa para nós. O malo é que teñan que
marchar”, Atlántico Diario, “Vigo”, 27 setembro 2017, p. 2.
Co gallo da chegada do Pergamiño Vindel a Vigo, entrevístase o director de Filoloxía
Galega da Universidade da cidade olívica sobre o pergameo e a oportunidade que a
exposición comporta para Galicia. O estudoso expresa a súa contrariedade cara á volta do
pergameo a Nova York, declarando que se fose unha peza escrita en castelán quizais o
estado mostraría máis interese en querela e podela mercar. A continuación, informa sobre
as iniciativas do departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo para
a difusión das cantigas de Martín Codax: unha tradución destas últimas a 53 idiomas, un
simposium internacional e varias charlas.

Varela, Lourdes, “Mariña Arbor. ‘O Pergamiño Vindel testemuña un período de
normalidade para o galego”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 641, “Martín Codax e
o mar de Vigo”, 12 outubro 2017, p. V.
A especialista de literatura medieval Mariña Arbor renova a hipótese de que o Pergamiño
Vindel, despois da súa copia, puido estar nunha biblioteca señorial, rexia ou próxima aos
círculos cortesáns, para logo converterse en material de reciclaxe para encadernar un
códice do De officiis de Cicerón. Repásanse as etapas que viron este manuscrito chegar a
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Pierpont Morgan Library a partir do seu descubrimento por parte do libreiro Pedro Vindel.
Na última parte, destácase o seu valor de testemuño cultural e lingüístico, como evidencia
dun período no que o galego era a lingua poética incuestionábel da Península.

_____, “Joaquim Ventura. ‘A liñaxe de María Balteira puido dar persoeiros salientables
no século XIV”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 643, 26 outubro 2017, p. V/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 590, 28 outubro 2017, p. 11, “Entrevista”.
Conversa co escritor e filólogo Joaquim Ventura sobre a figura da soldadeira María
Balteira. Deféndese a hipótese de que a consideración negativa que os trobadores tiveron
dela remonta a un acto de compra dunha bula para ter a condición de “cruzada”, ademais
de propor novas hipóteses de lectura sobre as relacións co trobador Pero García
D’Ambroa e sobre a posibilidade dunha súa fuxida a Córdoba onde puido coñecer este
último. Renóvanse, na última parte, as cuestións problemáticas sobre a súa liñaxe.
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XI. 8. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS:
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS

NOTAS,

A. B., “Desconocimiento general y valoración de los especialistas”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 22 xullo 2017, p. 3.
Dáse conta do descoñecemento do Pergamiño Vindel entre os non especialistas a partir
dunha enquisa cidadá promovida pola Universidade de Vigo. Infórmase polo tanto sobre
a serie de actividades organizadas pola mesma institución (concertos, ciclos de cine e un
simposio científico) para divulgar o coñecemento xeral sobre o manuscrito.

Abascal, María, “Máis de 23.000 visitantes na mostra do Pergamiño Vindel”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 23 decembro 2017, p. 39.
Co motivo da presentación do catálogo da exposición Pergamiño Vindel. Un tesouro en
sete cantigas, informa sobre os 23.000 visitantes que acudiron á mostra nos primeiros
dous meses, a través das palabras do conselleiro de Cultura Román Rodríguez e do reitor
da Universidade de Vigo Salustiano Mato.

AD, “O Vindel xa agarda no Museo do Mar o inicio da exposición”, La Región,
“Sociedad”, 29 setembro 2017, p. 67.
Infórmase da chegada do Pergamiño Vindel ao Museo do Mar de Vigo no ámbito do acto
inaugural da mostra presenciada por Salustiano Mato (reitor da Universidade de Vigo),
Román Rodríguez (Conselleiro de Cultura), Francisco Trujillo (conservador da
Fundación Morgan), Francisco Singul (comisario da exposición) e Vicente Caramés
(director do Museo do Mar). Despois de explicar as condicións de conservación do
manuscrito que contén as cantigas de Martín Codax, sublíñase o valor histórico deste
testemuño para a cultura galega.

Baena, A., “El Pergamino Vindel aún sin confirmar en Vigo”, Atlántico Diario, “Vigo”,
7 xaneiro 2017, p. 9.
Apúntase que non existe confirmación oficial sobre se o Pergamiño Vindel se expoñerá
en Vigo a menos de dez meses da celebración da mostra que estaba prevista.

_____, “Buscan nueva ubicación para exponer el Vindel”, Atlántico Diario, “Vigo”, 21
febreiro 2017, p. 10.
Dáse conta de que se está buscando unha ubicación para a exposición do Pergamiño
Vindel alternativa ao Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Indícase que a recepción
do manuscrito é o resultado dunha negociación entre a Universidade de Vigo e a Morgan
Library, onde se conserva.
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_____ “El Pergamino Vindel, más cerca de volver a casa arropado por 40 piezas
relevantes”, Atlántico Diario, “Vigo”, 22 xullo 2017, p. 2.
Faise eco da firma do convenio entre o reitor Salustiano Mato da Universidade de Vigo e
Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, no contexto da cerimonia de presentación do
Pergamiño Vindel no Museo do Mar. Alén de explicar a estrutura da exposición e de
subliñar as palabras de admiración do director e do conselleiro para o resultado
conseguido, destácase que o goberno galego vai asumir os gastos da exposición, así como
do acondicionamento do espazo da mesma, do comisariado e da publicación do catálogo.

_____, “O Vindel, o tesouro medieval asequible aos vigueses”, Atlántico Diario, “Vigo”,
11 outubro 2017, pp. 14-15.
Recolle o acontecido na primeira visita realizada á mostra que arroupa o Pergamiño
Vindel, describindo as negociacións e preparativos, o contido do pergameo e o
acondicionamento realizado no Museo do Mar en Vigo para acoller este tesouro medieval.
Tamén comenta que se celebrará un simposio e un ciclo de conferencias. Por último,
reprodúcense as declaracións realizadas por Salustiano Mato, reitor da Universidade de
Vigo; Alberto Núñez Feijóo e Abel Caballero, que consideran un orgullo recibir este
documento do que salientan a súa importancia como acta fundacional do galego.

_____, “Los primeros encuentros con el Vindel”, Atlántico Diario, “Vigo”, 12 outubro
2017, p. 15.
Realízase un balance do primeiro día da exposición O Pergamiño Vindel: un tesouro en
sete cantigas, recollendo as impresións e as valoracións positivas dos primeiros visitantes
que contemplaron en vivo o manuscrito coas pezas de Martín Codax.

_____, “Ocho piezas viguesas acompañan al Vindel”, Atlántico Diario, “Vigo”, 25
outubro 2017, p. 12.
Ofrécense os detalles xerais da exposición do Pergamiño Vindel en Vigo. Descríbense
ademais algunhas das 54 pezas que contextualizan o documento medieval no Museo do
Mar. Entre estas últimas, destaca a presenza dun facsímile limitado do Códice de
Florencia das Cantigas de Santa María de Afonso X.

_____, “Martin Codax, primeiro embaixador de Vigo”, Atlántico Diario, “Vigo”, 24
novembro 2017, p. 18.
Informa das primeiras charlas do simposio E irei madr’ a Vigo dedicado ás cantigas do
Pergamiño Vindel. Da conferencia do catedrático Vicenç Beltrán, destaca as relacións do
trobador coa literatura da época nos elementos simbólicos e coa tradición oral da canción
de muller. Comunícanse ademais os nomes dos outros estudosos que analizaron outros
aspectos do pergameo (historia, música e sociedade medieval á que pertence): Mariña
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Arbor, Manuel Pedro Ferreira, Antonio Resende de Oliveira, Yara Frateschi Vieira, Ria
Lemaire e José Antonio Souto Cabo.

Baena, Ana, “O pergamiño Vindel xa está no Museo do Mar de Vigo despois de 800
anos”, La Región, “Sociedad”, 11 outubro 2017, p. 65.
Anúnciase a abertura da exposición do Pergamiño Vindel no Museo do Mar de Vigo aos
primeiros 250 visitantes constituídos por editores, artistas, medievalistas, profesores
universitarios, políticos e representantes das entidades colaboradoras coa mostra.
Infórmase das características da sala da exposición e do percorrido circular onde o Vindel
vai rodeado de esculturas, pinturas, documentos e instrumentos musicais. Na conclusión,
recóllense as palabras do comisario da mostra, Francisco Singul, sobre as máis recentes
hipóteses canto aos dous decoradores e aos copistas do Vindel.

Blanco, Xabier R., “La vida de cine de un editor que alcanzó el arte de la perfección”,
Atlántico Diario, “Sociedad”, 8 xaneiro 2017, pp. 44-45.
Realízase unha breve recensión da vida de Manuel Moleiro, presidente da editorial que
leva o seu nome. A continuación, explícanse cales son os criterios que segue na edición
de libros iluminados, tales como seleccionar obras das que non existe réplica, nunca
superar as 987 copias e non impoñer límites de presuposto para realizar o estudo.

Blasco, A., “La joya que aviva el orgullo de una cultura”, Faro de Vigo, “Vigo”, 29
setembro 2017, p. 4.
Coa ocasión da presentación da exposición do Pergamiño Vindel no Museo do Mar de
Vigo, explícase brevemente o contexto lingüístico que veu nacer o pergameo, o valor do
manuscrito en canto posuidor de notación musical e a ocasión da descuberta deste
testemuño. Sobre estes aspectos, recóllense as declaracións de Salustiano Mato, reitor da
Universidade de Vigo, Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, e Vicente Caramés,
director do Museo do Mar.

_____, “El Vindel enciende el orgullo gallego”, Faro de Vigo, “Gran Vigo”, 11 outubro
2017, pp. 2-3.
Fai eco da primeira exhibición pública do Pergamiño Vindel reservada a pouco máis de
douscentos representantes da cultura e da política galega, e dos chamamentos á cidadanía
a visitalo por parte de Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta, Abel Caballero, alcalde
de Vigo, e Salustiano Mato, reitor da Universidade de Vigo, todos subliñando o seu valor
fundacional para a cultura galega. A continuación, dáse conta da ausencia do rei emérito
Juan Carlos I á inauguración da mostra por problemas de axenda, destácanse algúns
invitados presentes, e percórrense brevemente as etapas da viaxe do manuscrito despois
do seu achado no 1914.
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Blasco, A. e S. Penelas, “El ʻPergamino Vindelʼ regresa a Galicia”, La Opinión,
“Sociedad, cultura & ocio”, 11 outubro 2017, p. 34.
Co gallo da primeira exposición pública do Pergamiño Vindel no Museo do Mar de Vigo,
reservada a pouco máis de 200 representantes culturais e políticos, recolle as declaracións
do presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo sobre o Vindel como partida de nacemento
da cultura galega, así como do reitor da Universidade de Vigo Salustiano Mato e do
alcalde da cidade olívica Abel Caballero, ambos subliñando a importancia cultural,
lingüística e social do pergameo para Galicia e os galegos. A continuación, ofrécese unha
breve descrición das pezas máis significativas que acompañan a mostra.

Canedo, Cibrán, “Cantigas nas Torres do Allo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Invitado especial”, 27 agosto 2017, p. 31.
Infórmase do concerto adicado ás cantigas de Martín Codax da man do compositor galego
Xoán Curiel e a filóloga e cantante Iris Grey, no pazo das Torres do Allo en Zas.

Carreira, R., “A cidade agarda por Martin Codax”, Atlántico Diario, “Vigo”, 25
setembro 2017, p. 5.
Dáse conta da viaxe do Pergamiño Vindel dende Nova York até Vigo para ser exposto no
Museo do Mar. Pola ocasión, repásanse brevemente o seu contido, a súa importancia para
comprender a produción lírica medieval en canto posuidor de notación musical e a figura
do trobador que as compuxo, Martín Codax. Infórmase ademais das medidas de
seguridade que se tomaron para o seu desprazamento e a súa conservación, así como das
actividades de divulgación previstas para completar a mostra.

Carrera, Rosé, “O Vindel, testemuño do nacemento dunha lingua e de Vigo”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 8 outubro 2017, p. 12.
Recolle a inauguración da mostra do Pergamiño Vindel, subliñando o valor do pergameo
para a lingua galega e para a cidade de Vigo e ofrecendo informacións básicas sobre a
exposición e a historia do manuscrito. Sublíñase o valor histórico da exposición a través
das palabras de Víctor Freixanes (presidente da RAG), Manuel Bragado (director de
Editorial Xerais), Francisco Castro (director de Galaxia). Rodrigo Romaní, director da
Escola de Música Folk e Tradicional de Vigo onde se estudan as cantigas de Martín
Codax, destaca o valor do Vindel como testemuño dunha tradición de música popular.

Castro, R., “Regresa o tesouro de Martín Códax”, Sermos Galiza, “fóradeserie”, 18 maio
2017, pp. 2-3.
Infórmase de que o Pergamiño Vindel regresa dende Nova York a Galicia para a
exposición Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete cantigas. Realízase unha descrición do
manuscrito e destácase que é un testemuño do s. XIII e o único que conserva cantigas de
amigo musicadas.

1365

D. G., “El pergamino Vindel regresa a Galicia y será expuesto en Vigo”, ABC, “Galicia”,
27 setembro 2017, p. 69.
Comenta a chegada do Pergamiño Vindel a Vigo e as medidas extraordinarias tomadas
para o traslado, como a participación dunha brigada especial da Policía Nacional. O
conselleiro de Cultura Román Rodríguez explica que, por razóns de seguridade, non se
poden dar datos concretos sobre a organización do transporte do pergameo, ademais de
precisar que aínda non se tomou en consideración a posibilidade de reclamar o manuscrito
para Galicia dado que a Morgan Library non manifestou a intención de vendelo. Roger
Wieck, responsábel do manuscrito da Morgan, recorda como a descuberta do Vindel, un
dos poucos manuscritos do século XIII sobrevivido con música, revolucionou os
coñecementos sobre o mundo medieval.

_____, “El retorno a Galicia de la ‘partida de nacimiento’ de su cultura”, ABC, “Galicia”,
11 outubro 2017, p. 69.
Recolle a celebración da chegada a Vigo do Pergamiño Vindel por parte de A. Núñez
Feijoo (presidente da Xunta de Galicia), Abel Caballero (alcalde de Vigo) e Salustiano
Mato (reitor da Universidade de Vigo).
ECG, “A presenza feminina na escrituraʼ nos textos medievais, a análise nun congreso”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 2 febreiro 2017, p. 34.
Infórmase da inauguración do congreso A presenza feminina na escritura. Voces de
mulleres na Idade Media, na que interveu Valentín García, secretario xeral de Política
Lingüística, que destacou que a literatura galega contemporánea está constituída sobre a
figura de Rosalía de Castro, pero asentada nas cantigas de amigo medievais.

_____, “Curso de verano no Ramón Piñeiro sobre Afonso X”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 27 xuño 2017, p. 37.
Apunta a realización do curso “Afonso X, o Sabio: cronista e protagonista do seu tempo”
dentro da programación de verán da USC coa colaboración de Política Lingüística.

_____, “Concierto final del curso sobre las cantigas”, El Correo Gallego, “Santiago”, 11
xullo 2017, p. 22.
Indica que se celebrará un concerto para pechar o curso “As cantigas medievais galegas”
no que se interpretarán as Cantigas de Santa María e cantigas de amigo.

_____, “Agotadas en pocas horas las entradas para ver a Carlos Núñez”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 21 novembro 2017, p. 21.
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Comenta a presenza da música do Códice Calixtino e das varias interpretacións da música
das cantigas medievais galego-portuguesas no concerto de Carlos Núñez na Catedral
compostelá, celebrado o 22 de novembro coa participación do músico Jordi Savall e do
seu grupo Hespèrion XXI.

_____, “Travesías por las ‘Ondas do mar de Vigo’ para difundir el legado de Martín
Códax”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 22 outubro 2017, p. 41.
Co obxectivo de difundir o legado das cantigas de Martín Codax e como complemento á
mostra Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete cantigas, infórmase sobre un ciclo de
travesías marítimas polo sitios agora situados na enclave que inspirou os versos ao
trobador: San Simón, o estreito da ponte de Rande, o Museo Meirande e a illa de San
Antón.

Fuente, María Jesús, “El pergamino Vindel se expondrá en octubre en el Museo do Mar
de Vigo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 marzo 2017, p. 37.
Infórmase de que o Pergamiño Vindel se expoñerá no Museo do Mar de Vigo, ao mesmo
tempo que se realizan actividades paralelas que están relacionadas con este documento.

_____, “O pergamiño Vindel xa ve a luz de Galicia xunto ás ‘ondas do mar de Vigo”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 29 setembro 2017, p. 37.
Describe o acto de presentación do Pergamiño Vindel en Vigo onde se expoñerá até 2018
e acolle as declaracións do reitor da Universidade de Vigo, do conselleiro de Cultura e do
concelleiro Carlos López Font. Comenta a construción dun minimuseo para acoller a obra
de Martín Codax.

_____, “El pergamino Vindel muestra en Vigo ‘a partida de nacemento do idioma galego”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 outubro 2017, p. 38.
Coa ocasión da primeira exposición pública do Pergamiño Vindel, ofrécese unha
descrición das cincuenta pezas artísticas e documentais que rodean o manuscrito no
Museo do Mar de Vigo. Entre as de orixe medieval, destácanse as reproducións das Sete
Partidas de Afonso X. A continuación, descríbense as sete partes que forman a mostra.

García, M., “Más de 60 expertos analizan la presencia femenina en la escritura de la Edad
Media”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
2 febreiro 2017, p. L10.
Dáse conta da inauguración do congreso internacional A presenza feminina na escritura.
Voces de mulleres na Idade Media, no que participan máis de sesenta especialistas.
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García, Montse, “Unhas xornadas poñen en valor a presenza feminina na escritura
medieval”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 febreiro 2017, p. 38.
Infórmase da clausura do congreso A presenza feminina na escritura. Voces de mulleres
na Idade Media, organizado polo proxecto “Voces de mujeres en la Edad Media
Románica: realidad y ficción”, no que participaron máis de sesenta investigadores coa
finalidade de combater o descoñecemento do verdadeiro papel feminino na Idade Media,
tanto na literatura como na historia, na arte ou na filosofía.

_____, “Los archivos de la Catedral, la USC y el Gaiás tendrán hoy día de puertas
abiertas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Agenda”, “Para todos los públicos”,
9 xuño 2017, p. L11.
Destácase que, con motivo do Día Internacional dos Arquivos, se celebrará unha xornada
de portas abertas no arquivo da Catedral e no Histórico Universitario. Apúntase que,
ademais das visitas previstas, se realizarán exposicións dalgunhas obras dos seus fondos,
como, por exemplo, o Códice Calixtino, que se conserva no arquivo catedralicio.

______, “Tenía ilusión por despedirme del curso con un libro dedicado a los alumnos”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera persona”, 9 agosto 2017,
contracuberta.
Indica, con motivo do acto de presentación, que no traballo La música en Santiago de
Compostela. A. D. 1175. El alborear de la Edad Media José López-Calo estuda o Códice
Calixtino dirixíndose ao alumnado do curso de Música e recollendo datos que non
achegaba en estudos anteriores. Recolle as opinións sobre o autor dos distintos persoeiros
que o acompañaron.

Gimeno, Maite, “El pergamino original con las cantigas de Martin Codax vuelve al mar
de Vigo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 marzo 2017, p. 40.
Faise eco do acto presidido polo reitor da Universidade de Vigo e polo conselleiro de
Cultura, no que se anuncia a exposición do Pergamiño Vindel no Museo do Mar, ao
mesmo tempo que se realizan actividades paralelas. Destácase a importancia do
testemuño manuscrito e dáse conta de que se descoñece a contía que suporá esta iniciativa.

_____ “La biblioteca Morgan entrega hoy el Pergamino Vindel al rector de Vigo”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 22 setembro 2017, p. 35.
Comenta a entrega, en Nova York, do Pergamiño Vindel a Salustiano Mato, reitor da
Universidade de Vigo. Indica que ao acto, culminado na firma do convenio de cesión
temporánea do documento, acudiron tamén Román Rodríguez, conselleiro da cultura,
Colin B. Baley, director do Morgan&Library Museum, e Roger Wieck, responsábel do
departamento de manuscritos desta última institución. Dá conta de que a inauguración da
mostra en Vigo contará coa presenza do rei emérito Juan Carlos I.
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_____ “El Pergamino Vindel, el lunes de vuelta a Vigo desde Nueva York”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 23 setembro 2017, p. 37.
Fai eco da viaxe do Pergamiño Vindel dende a Morgan Library de Nova York até o Museo
do Mar de Vigo e do acto da cesión do manuscrito na mesma institución estadounidense,
presenciado por Salustiano Mato, reitor da Universidade de Vigo, e Román Rodríguez,
conselleiro de Cultura.

_____ “Mato recibe el Pergamino Vindel en el Museo del Mar”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 27 setembro 2017, p. 34.
Dáse conta da chegada a Vigo do Pergamiño Vindel e de como Salustiano Mato, reitor da
Universidade da cidade olívica, o recibiu no Museo do Mar para que sexa exposto
temporalmente. A continuación, infórmase das medidas para a súa conservación impostas
pola Morgan Library de Nova York.

_____ “El Pergamino Vindel, mimado en una sala con luz y humedad especial”, El Correo
Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 29 setembro 2017, p. 42.
Informa sobre as medidas especiais que se tomaron para a conservación do Pergamiño
Vindel no Museo do Mar de Vigo, así como os gastos invertidos e a presenza do técnico
conservador da Morgan Library Frank Trujillo durante os sete meses de exposición.
Recolle ademais as palabras de Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, sobre o desexo
de facer máis accesíbel o pergamiño a través da mesma mostra.

_____ “Feijóo llama a ver el Pergamino Vindel por ser una ‘bocanada de autoestima”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Ciencia. Cultura. Ocio”, 11 outubro 2017, p. 39.
Recolle as impresións do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sobre o
Pergamiño Vindel, en ocasión da súa primeira exposición pública reservada a pouco máis
de 200 representantes da cultura e da política galega. O presidente realiza un chamamento
aos galegos para que acudan a ver este manuscrito que define de máxima importancia
histórica e literaria para Galicia. A continuación, descríbense as partes máis salientábeis
da mostra.
Gómez, Joel, “María José García Blanco. ʻLa distinción de la Unesco le da al Códice
Calixtino dimensión universal”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “En primera
persona”, 17 decembro 2017, contracuberta.
Co gallo da reedición do Libro V do Códice Calixtino ao coidado de María José García
Blanco da USC, recolle as palabras da estudosa sobre a dimensión universal da obra e
sobre os problemas editoriais que se manifestaron, debidos ás diversas incongruencias
toponímicas detectábeis no manuscrito. Na última parte, fornece máis información sobre
a estrutura da publicación da obra que define como unha verdadeira guía do peregrino
medieval.
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González Vaccarello, Aida, “El Círculo de las Artes custodia en su biblioteca singulares
obras históricas”, El Progreso, “Lugo”, 23 agosto 2017, p. 6.
Dáse conta de que, na recén inaugurada biblioteca do Círculo das Artes de Lugo, entre os
máis de 11.000 volumes, hai unha copia facsimilar das Cantigas de Santa María de
Afonso X. Apúntase que se trata dunha edición limitada e firmada ante notario.

J.M, “Sesión de ‘Cantar de cego’ na capital de Bergantiños”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 29 outubro 2017, p. 35.
Faise eco da realización dun Cantar de cego en Bergantiños, promovido pola
Universidade de Vigo nos actos de conmemoración da chegada do Pergamiño Vindel.

Jiménez, Irene, “Culturgal celebra o seu X aniversario con cifras de récord”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 21 novembro 2017, p. 36.
Destaca a presenza de varias actividades relacionadas co Pergamiño Vindel no marco do
décimo aniversario do Culturgal, a través das palabras do secretario xeral de Cultura,
Anxo Lorenzo.

Leis, Iván, “Cultura difunde el pergamino Vindel con propuestas musicales y
gastronómicas”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área Metropolitana”, 4 novembro 2017,
p.13.
Informa sobre as actividades gastronómicas e culturais organizadas pola Consellería de
Cultura á marxe da exposición no Museo do Mar de Vigo do Pergamiño Vindel. No museo
vigués, destacan unha actividade de cociña medieval e talleres de música con
instrumentos medievais. Indica que unha terceira actividade realizada por Mekané
Didáctica en Redondela, está pensada para que varios alumnos aprendan caligrafía gótica.

Lemos, Ana, “El Pergamino Vindel de Martín Códax viajará de Nueva York a Vigo en
octubre”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 22 xullo 2017, p. 9.
Faise eco da chegada do Pergamiño Vindel a Vigo, comunicada nun acto na Praza da
Reitoría da cidade olívica. Repásanse brevemente as etapas da descuberta e da
conservación do pergameo e ofrece datos básicos sobre a súa materialidade.

López, Rafa, “Antón Costa aboga por un nuevo contrato social”, Faro de Vigo, “estela”,
n.º 794, “Club Faro”, “Resumen 2017”, 31 decembro 2017, p. 31.
Entre outras actividades referidas ao Club FARO en 2017, cita a participación do escritor
Pedro Feijoo nas conferencias-coloquio, unha mesa redonda sobre o Pergamiño Vindel e
outra dedicada a Carlos Casares, con motivo do Día das Letras Galegas.
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M. M., “La Memoria del mundo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Tesoros documentales de
España”,12 novembro 2017, p. 39.
En conversa co arquiveiro da catedral de Santiago percorre os documentos de Santiago
de Compostela, coma o Códice Calixtino, e outros españois, que foron recoñecidos como
Patrimonio da Humanidade pola Unesco e inseridos no Rexistro da Memoria da Unesco.

M. N., “Universidade e Xunta ultiman a exposición do Vindel en Vigo”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 19 xullo 2017, p. 10.
Sinálase que o Pergamiño Vindel se exhibirá no Museo do Mar de Vigo. Indícase que, de
forma paralela a esta mostra, se celebrarán distintos eventos académicos pendentes de
concretar.
Márquez, Alejandra, “Galicia acollerá a primeira mostra do ʻPergamiño Vindel”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 22 xullo 2017, p. 35.
Informa do acordo de colaboración para organizar as actividades derivadas da chegada
do Pergamiño Vindel por parte da Universidade de Vigo e a Consellería de Cultura. A
continuación, ofrécense algúns datos básicos sobre a exposición no Museo do Mar.

Mato, Mar, “La Unesco incluye el ‘Códice Calixtino’ en el Registro de la memoria del
Mundo”, La Opinión, “Sociedad, cultura & ocio”, 1 novembro 2017, p. 32.
Dáse conta da inclusión do Códice Calixtino e das súas copias no Rexistro da Memoria
do Mundo da Unesco, xunto a outros dez documentos españois. Salienta que este
resultado, conseguido grazas á iniciativa da Xunta de Galicia, do Consello Xacobeo e da
Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais do Ministerio de Educación, supón unha
mellora das medidas de conservación e das iniciativas para facer a obra máis accesíbel.

_____, “La Unesco incluye el Códice Calixtino en el Registro de la memoria del Mundo”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 1 novembro 2017, p. 40.
Salienta a inclusión do Códice Calixtino e das súas copias no Rexistro da Memoria do
Mundo da Unesco, xunto a outros dez documentos españois, co obxectivo de mellorar a
súa conservación e a súa accesibilidade. A continuación, a través das palabras de Nava
Castro, directora de Turismo, repásanse as etapas que portaron o Liber Sancti Iacobi a
obter esta distinción, a partir do pleno do Consello Xacobeo do 2015.

_____, “Los tesoros de una joya de la Unesco”, La Opinión, “sociedad, cultura y ocio”,
p. 35. /Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 38, 12 novembro 2017,
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Recolle a explicación, coa axuda do arquiveiro da Catedral de Santiago, Francisco Buide,
dos símbolos que os peregrinos levan cara a Santiago: o bastón, a cuncha e a cabaza.
Refírese ao Códice Calixtino como un tipo de guía para entender estes símbolos.

_____, “Concerto inolvidable na Catedral de Carlos Núñez, Dulce Pontes e a Orquestra
do Pórtico da Gloria”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 23 novembro 2017, p. 59.
Destaca a presenza das cantigas de Martín Codax e doutras pezas do Liber Sancti Iacobi
no programa do concerto celebrado na Catedral de Santiago de Compostela co gallo dos
30 anos do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural. Resalta a actuación de
Dulce Pontes, de Xiradela e de Carlos Núñez de todo o repertorio do trobador de Vigo.

_____, “Las curiosidades del Pergamino Vindel”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 novembro
2017, p. 34.
Informa sobre a conferencia da profesora Mariña Arbor Aldea intitulada “A historia do
Pergamiño Vindel” na primeira xornada do simposio internacional E irei madr’ a vigo. A
través das informacións dadas a coñecer pola estudosa, recompila as vicisitudes que
portaron o libreiro Pedro Vindel á descuberta do pergamiño que leva o seu nome, así como
as pasaxes de mans e compravendas ás cales foi sometido.

_____, “O espírito musical de Códax”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 decembro 2017, p.
37.
Ofrece unha reportaxe do Concerto de Nadal da Universidade de Vigo dedicado ás
cantigas de Martín Codax transmitidas polo Pergamiño Vindel, ao coidado da gaiteira
Cristina Pato. Ademais de informar sobre as interpretacións das pezas do trobador de Vigo
pola man de máis de medio centenar de músicos, destaca as achegas dos profesores da
Universidade de Vigo Camino Noia e Bieito Arias Freixedo durante o concerto para
explicar a importancia das cantigas medievais, o seu significado e o labor feminino na
súa creación. A este respecto, subliña a hipótese de Camino Noia que ve na fonte destas
pezas cancións de mulleres novas que as inventaron e cantaron no tempo de lecer ou
traballo.

Méndez, O., “El Vindel ilumina la ría de Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 12 outubro
2017, p. 37.
Recolle as impresións e opinións dalgúns primeiros visitantes da exposición Pergamiño
Vindel. Un tesouro en sete cantigas, no Museo do Mar de Vigo.

Montero, Tamara, “A metade dos textos lésbicos da Europa medieval son en galego”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 27 xullo 2017, p. 35.
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Co motivo da defensa da tese de doutoramento de Carlos Callón, ofrécese unha mostra
das lecturas do filólogo e escritor sobre algunhas cantigas que mostrarían exemplos de
relacións lésbicas ou homosexuais. Destácase o exemplo dunha cantiga de Pero Eanes
Solaz, onde os editores mudarían os pronomes nos manuscritos para agochar o seu
carácter lésbico.

Mosteiro, Marga, “El Códice Calixtino, ‘unha radiografía das raíces de Europa”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 4 novembro 2017, p. 38.
Informa sobre a celebración, na sala capitular da Catedral de Santiago, da inclusión do
Códice Calixtino no Rexistro da Memoria do Mundo da Unesco. Subliña as palabras do
presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quen fala dos numerosos recoñecementos do
patrimonio artístico galego e a intervención do arcebispo Julián Barrio sobre o valor
relixioso da obra.

Navarro, Pedro e Á. P., “Un programa de conciertos y cine para acercar el Pergamino
Vindel a los gallegos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xullo 2017, p. 42.
Dáse conta do acordo asinado entre a Universidade de Vigo e a Xunta no que se
comprometen a colaborar nas actividades que se desenvolverán de forma paralela á
exposición do Pergamiño Vindel. Así mesmo, infórmase de que o alcalde de Vigo, Abel
Caballero, sinalou o seu interese de que a Real Academia se mude a esta cidade.

Ocampo, Elena, “Llega a Vigo el pergamino Vindel, hito de la lírica gallego portuguesa”,
Faro de Vigo, “Estela”, n.º 794, “Sociedad”, “Resumen 2017”, 31 decembro 2017, p. 26.
Describe o percorrido realizado polo Pergamiño Vindel dende a Morgan Library
neoiorquina para a exposición no Museo do Mar de Vigo. Salienta a importancia deste
documento como única mostra encontrada da canción profana galaico portuguesa.
Comenta as negociacións que se realizaron para poder traelo, a realización do filme
Pergamino Vindel e a grabación até o de agora de máis de 70 discos musicados destas
cantigas.
Penelas, Sandra, “La Universidad garantiza la presencia del ʻVindelʼ pero no confirma
que vaya al Marco”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4 xaneiro 2017, p. 7.
Confírmase a exposición do Pergamiño Vindel en Vigo, pero indícase que se dubida do
lugar no que se desenvolverá a mostra, aínda que o vicerreitor de Relacións
Internacionais, Manuel Fernández, insiste en que estará ben acondicionado. Así mesmo,
confía en que se celebre un simposio internacional de investigadores en lírica medieval e
libros manuscritos.
_____, “Vigo aspira a ser ʻcapital de la cultura gallegaʼ con la arribada del ʻVindelʼ al
Museo del Mar”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4 marzo 2017, p. 7.
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Dáse conta do acto no que o reitor da Universidade de Vigo e o conselleiro de Cultura
anunciaron que o Pergamiño Vindel se expoñería no Alcabre. Infórmase dos participantes
no acto e de que non se fixo público o presuposto preciso para a mostra. Así mesmo,
sinálase a importancia deste testemuño.
_____, “El Vindel reivindicará desde Vigo el patrimonio histórico de Galicia y ʻlas
culturas del mundo”, Faro de Vigo, “Vigo”, 22 xullo 2017, p. 4.
Sinálase que o reitor vigués e o conselleiro Román Rodríguez asinaron un convenio que
permitirá que o Pergamiño Vindel chegue a Galicia, onde será exhibido rodeado de case
medio centenar de pezas dos séculos XII ao XIV. De forma paralela a esta mostra
celebraranse actividades culturais que permitan coñecer a cultura medieval aos visitantes.
Así mesmo, resúmense as intervencións dos participantes neste acto.

_____, “Una joya cultural custodiada por las Cíes”, Faro de Vigo, “Vigo”, 11 outubro
2017, pp. 4-5.
Ofrece un percorrido da exposición O Pergamiño Vindel: un tesouro en sete cantigas.
Entre as máis de cincuenta pezas da mostra procedentes de museos, bibliotecas, igrexas
e coleccións privadas, destácase un bifolio coas Sete Partidas de Afonso X e unha edición
facsimilar do Códice de Florencia das Cantigas de Santa María. Entre as curiosidades
expostas, menciónanse o volume no que Pedro Vindel recolleu a subasta do pergamiño,
un exemplar do sec. XIV do mesmo libro de Cicerón onde se encontraron as cantigas de
Martín Codax e un facsímile do Vindel que mostra o seu estado no 1914.

Penelas, S., “El hallazgo del pergamino, una historia de película”, Faro de Vigo, “Vigo”,
4 xaneiro 2017, p. 7.
Anúnciase a elaboración dunha longametraxe sobre a historia de Pedro Vindel realizada
polos seus descendentes. Preséntase unha breve nota biográfica sobre o libreiro que
encontrou o Pergamiño Vindel e dáse conta das sucesivas vendas que sufriu o manuscrito
até chegar á Morgan Library en 1977.

Penelas, S. e R. Garrido, “Diferencias entre Universidad y Concello dejan en el aire la
muestra del ʻVindelʼ en el Marco, Faro de Vigo, “Vigo”, 3 xaneiro 2017, p. 7.
Dáse conta das discrepancias económicas entre o Concello de Vigo e a Universidade que
poderían obrigar a buscar outra localización para a exposición do Pergamiño Vindel ou
incluso a suspender a mostra.

Reboyras, Arturo, “Proyectan reforzar la seguridad y la habitabilidad en la cámara del
Códice”, El Correo Gallego, “Santiago & Compostela”, 4 novembro 2017, p. 19.
Recóllese a declaración de Francisco Javier Buide del Real, arquiveiro da Biblioteca
Capitular da Catedral de Santiago de Compostela, sobre as melloras previstas para a
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protección e a conservación do Códice Calixtino, segundo o novo Plan Director da
Basílica. A continuación, infórmase sobre a intención de ofrecer unha nova edición
facsimilar do códice para facelo máis accesíbel, evitando así problemas de deterioro.

Rey, L., “Carlos Núñez tocará réplicas medievales”, Atlántico Diario, “Verano”, 13 xullo
2017, p. 15.
Presenta a xira de concertos de Carlos Núñez pola provincia de Ourense, nos que se busca
poñer en valor os instrumentos do Pórtico do Paraíso. Indica que, para isto, o artista
empregará réplicas dos instrumentos medievais que están esculpidos na catedral ourensá.

Rodríguez, Manuel, “Respaldo mundial al Códice Calixtino como memoria de toda la
humanidad”, El Correo Gallego, “Santiago”, “Santiago capital”, 14 novembro 2017, p.
22.
Faise eco da noticia de inclusión do Codex Calixtinus no Rexistro de Memoria do Mundo
da Unesco e do aumento de protección e accesibilidade que isto comporta para o
manuscrito. Infórmase ademais sobre a paternidade da iniciativa que levou ademais á
protección especial de todas as copias existentes do manuscrito compostelán. Finalmente,
ofrécense varios exemplos das estratexias de difusión do seu contido dadas a coñecer
durante o acto oficial celebrado na Catedral de Santiago, como, por exemplo, a produción
de copias dixitais e catálogos en rede.

R. L., “Cultura programa cine medieval arredor do ‘Pergamiño Vindel”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, 22 novembro 2017, p. 64.
Informa da programación de tres ciclos de cine con motivo do Pergamiño Vindel:
“VindeCine. O tempo de Martín Códax a través do audiovisual”, que se enganden ás
numerosas actividades culturais.

R. S., “O Pergamiño Vindel viaxará a Vigo sete séculos despois”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 4 marzo 2017, p. 3.
Faise eco do acto público que se celebrou no Campus de Vigo co fin de anunciar o regreso
do Pergamiño Vindel a Vigo. Destácase a importancia deste manuscrito para a cultura,
danse datos sobre a súa descuberta e sobre as complicacións que tivo a xestión para
encontrar un lugar propicio para a exposición.

_____, “O Pergamiño Vindel regresa a Vigo sete séculos despois”, La Región,
“Sociedad”, 4 marzo 2017, p. 61.
Dáse conta do acto presidido polo reitor da Universidade de Vigo e polo conselleiro de
Cultura no que se destacou a importancia da exposición do Pergamiño Vindel no museo
do Mar. Así mesmo, infórmase das negociacións e xestións precisas para que a mostra se
puidese facer realidade.
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R., Silvia, “El ʻPergamino Vindelʼ, joya de la poesía medieval, regresa a España”, El País,
“Cultura”, 24 setembro 2017, p. 42.
Faise eco da entrega do Pergamiño Vindel nas mans de Salustiano Mato (reitor da
Universidade de Vigo) para a súa exposición no Museo do Mar da cidade olívica onde
chegará despois dun traxecto aéreo especial dende Madrid e dun traslado até Vigo por
estrada. A continuación, recapitúlanse as etapas da negociación que permitiu o traslado,
así como as do descubrimento e da valoración do manuscrito.

Sabajanes, Paula, “Martín Codax en el país del tango”, La Voz de Galicia, “El mundo a
los cuatro vientos”, 11 setembro 2017, contracuberta.
Infórmase de que uns alumnos da Universidade de Tres de Febreiro de Bos Aires, guiados
polo especialista no Pórtico da Gloria Cristian Raoult, están a construír os instrumentos
medievais esculpidos polo Mestre Mateo. Indícase que a súa construción ten tamén a
finalidade de poder tocar as cantigas de Martín Codax xunto con pezas da tradición
americana.

_____, “‘Ondas’ que unen Vigo y Buenos Aires”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22
outubro 2017, p. 33.
Co gallo do concerto polo Día do Respecto á Diversidade celebrado no Congreso de la
Nación Argentina en Bos Aires, dáse conta da actuación que a Orquestra de Instrumentos
Autóctonos reservou ás cantigas de Martín Codax, utilizando, entre outros instrumentos,
un organistrum reconstruído a partir da súa figuración no Pórtico da Gloria. A
continuación, transmítense as palabras do director da orquestra Alejandro Iglesias sobre
a reorquestración das cantigas do trobador de Vigo a través dunha réplica dos
instrumentos figurados polo Mestre Mateo.

Salgado, Fernando, “Achegas de Héitor Picallo á exposición do Pergamino Vindel”,
Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, “Vivir en Caldas”, 22 novembro 2017, p. 3.
Recorda a exposición do Pergamiño Vindel que contén as sete cantigas de Martín Codax
e a mostra de pezas do século XIII que a rodea no Museo do Mar de Vigo, despois de
informar tamén sobre a presenza dunha augatinta do artista de Cuntis Héitor Picallo que
representa o Cristo Salvador procedente do parteluz da igrexa de Santiago de Vigo.

Sequeiro, Natalia, “De Polonia a Galicia para darle voz a las cantigas”, ABC, “El pulso
del planeta”, 16 outubro 2017, contracuberta.
Percorre a formación da soprano Paulina Ceremuzynska, interprete da música dos
pergamiños Vindel e Sharrer, que conteñen as producións de Martín Codax e Don Dinis.
A continuación, recolle algunhas reflexións da entrevistada sobre o valor musical das
pezas e sobre a técnica do contrafactum para a recuperación dalgunhas melodías.
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_____, “El pergamino que devolvió la melodía a las cantigas profanas se expone en Vigo”,
ABC, “Galicia”, 11 outubro 2017, p. 68.
Percorre a historia do Pergamiño Vindel: o seu descubrimento, as posteriores
adquisicións, a actual propiedade, o caso de documentos similares a el etc.

Suárez, R., “Un despacho en Areal, becas para universitarios y actos por el Vindel”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 24 marzo 2017, p. 5.
Dáse conta de que o desacordo entre a Universidade de Vigo e o Concello obrigou o reitor
a negociar coa Xunta, que aceptou expoñer o Pergamiño Vindel no Museo do Mar
_____, “La Morgan dice que les ʻtocó el corazónʼ que Vigo pida el Vindel”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 22 setembro 2017, p. 6.
Informa sobre a inminente entrega do Pergamiño Vindel, na sala North Parlor da Morgan
Library de Nova York, ao reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, ao conselleiro
de Educación, Román Rodríguez, e aos consoles de España e Portugal. Destácase, a través
das palabras do xefe do departamento de manuscritos da institución estadounidense, que
a decisión de consentir a cesión temporal do manuscrito foi posíbel por Vigo superar os
requisitos necesarios para a súa custodia. A continuación, repásanse as etapas básicas do
descubrimento e das compravendas do Vindel.

_____, “El rector recibió al Pergamino Vindel, que llegó escoltado al Museo do Mar”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 27 setembro 2017, p. 2.
Faise eco da chegada do Pergamiño Vindel ao Museo do Mar, entre excepcionais medidas
de seguridade. Indícase que o conselleiro de Cultura Román Rodríguez, que presencia o
evento, descarta a posibilidade de que a Morgan Library queira vendelo a Galicia.

_____, “O Vindel estará nunha urna do Museo do Mar e móstrase o 10 de outubro”,
Atlántico Diario, “Vigo”, “A volta de Martín Códax”, 29 setembro 2017, p. 2.
Coa ocasión da cerimonia inaugural da mostra do Pergamiño Vindel no Museo do Mar de
Vigo, a través das palabras do conselleiro da Cultura Román Rodríguez, subliñase o valor
histórico e cultural no ámbito da cultura galega do s. XIII.

Toledo, Mar, “A mostra do Códice Calixtino amosa lendas do Pico Sacro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 26 marzo 2017, p. 31.
Dáse conta de que o Centro de Interpretación do Pico Sacro en Boqueixón acolleu a
presentación dunha exposición de carácter permanente sobre a presenza do Pico Sacro no
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Códice Calixtino. Apúntase que a mostra conta con catorce reproducións de páxinas desta
obra traducidas ao castelán e ao galego.

Torna, Cilia, “O Reino de Galiza nas crónicas europeas”, Sermos Galiza, “fóra de serie”,
24 agosto 2017, pp. 2-3.
Percorre a documentación medieval europea na que se recolle a existencia do reino de
Galiza. Así repasa as fontes europeas, francas, anglosaxonas e vaticanas, entre os séculos
VII e XV que confirman a consideración de Galiza e España como realidades diferentes,
xa sinalada por Manuel Murguía. Menciona o mapa inglés de Henrique de Mainz, a
cartografía de Lambert de Saint Omer incluída no Liber Floridus ou o mapa de alemán
Hugo San Victor; ademais da Crónica Albedense, a Vita Ludovici, entre outras fontes.

Unamuno, P., “Las joyas bibliográficas del editor M. Moleiro”, El Mundo, “Cultura”, 9
abril 2017, p. 32.
Sinálase que até o día quince de maio se poderá visitar na sala Picasso do Círculo de Belas
Artes de Madrid a exposición que reúne corenta dos traballos do editor M. Moleiro, entre
os que se atopa o Pergamiño Vindel.
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